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Lapkričio 19 d. Waterbu- 
, rio lietuviai mini kun. Juozo 
* Valantiejaus kunigavimo 25 

ir klebonavimo 20 metų su- 
| kaktis, kurių proga ir „Ame- 
I rika” skuba reikšti savo 
| nuoširdžius sveikinimus ir 
| linkėjimus taip artimam 
1 Bičiuliui.

Kalbėti apie kuklų Jubili- 
jjatą daug netenka. Už jį 
kalba jo milžiniški darbai: 
gerai organizuota Waterbu- 
rio lietuvių kolonija, di
džiausia Amerikoje lietuvių 
mokykla, erdviausia salė, 
našlaitynas, prieglauda se
neliams, jaunimui klubai, 
sporto salės, vietinės ir cen- 
tralinės organizacijos. Malo- 

< niame kun. Jubilijato prie
globstyje randa sau gražią 
dirvą visa tai, kas katalikiš- 

|ka, kas lietuviška.
Ilgiausių, sėkmingiausių, 

Dievo palaima gausingų me
tų Garbiajam Jubilijatui!
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yklų, žii- 
cų vaikų 
ą priemo
li! kitomis 
uri mažai, 
a, kad mie
tų dėmesin 
įžadų ryto-

riuomenės žygiavimo į Vil
nių, katalikų „XX Amžiaus” 
dienraštis taip rašė:

„Su kokiais jausmais mes 
žengiam į Vilniaus žemę? 
Ne tik ji, bet ir visas platu
sis pasaulis, visos tautos 
ir visos tarptautinės institu
cijos gerai žino, kokia meile 
mes mylėjome šią savo tėvų 

j ir protėvių žemę. Daug kas 
I jos gal ir nesuprato — mums 
I ji buvo įstatymas, įstatymas 

šimtmečiais rašytas. Mūsų 
pulkų vėliavose nėra nė kri- 

I sielio keršto, neapykantos — 
iš meilės savo žemei kovojo
me su meile < 
žengsime pro šiaudines gai-

I res”.

Gauti iš Lietuvos laikraš
čiai patvirtina, kad ameri- 

j kiečių spaudos skelbtos ži- 
nios apie Vilniaus krašto 

’ apiplėšimą buvo teisingos. 
Daugiau mėnesio Vilniaus

■ miestą ir apylinkes valdę So-
■ vietų kariai su politiniais 
• komisarais labai apiplėšė: 
i išvežė miesto ir privačias į- 
i mones, valdiškų pastatų ir

■ įstaigų inventorių, anglis,
■ geležį, ligoninės įrankius, 
spaustuves, universiteto la
boratorijų prietaisus...

Ne tik daiktus laikini val- 
| dytojai išsigabeno. Jie išsi- 
' vežė suėmę tokius lietuvių 
į veikėjus, kaip Kostantą Sta- 
j šį, Rapolą Mackevičių. Neži- 
j nia nej kur, nei už ką jie iš- 
\ gabenti. Taigi, raudonarmie
čiai nepasižymėjo taip jau 
| dideliu tvarkingumu ir Lie- 

tuvai nuoširdumu, grobda
mi Vilniaus turtą, kurs 

4 jiems nepriklausė.

. Neberetai sugaudžia Lie- 
i tavoje varpai, pranešdami 
j apie įžymių vyrų atsiskyri- 
Įmą. Šiomis dienomis ten mi- 
' rė du vyrai — spalių 17 d. 

prof. dr. P. Avižonis, 64 me- 
bl amžiaus, žinomas moksli- 

: atakas, buvęs universiteto 
lektorius, o lapkričio 11 d. 
-adv. Mykolas Sleževičius, 
57 metų amžiaus, valstybi- 

į atakas, tris kartus buvęs 
I Lietuvos ministeriu pirmi
nį atakų.
| Abu vyrai per anksti išsi- 
Hyrė iš gyvųjų pasaulio. 

Avižonio mirtis — nuostolis 
I palui, Sleževičiaus — po
etiniam gyvenimui.

; Sleževičius paskutiniais 
/taikais buvo didelis toleran- 
jtos; jis padėjo liaudinin- 
I tams surasti bendrą kalbą 

ta katalikais gyvaisiais tau
tos reikalais. Nelabai seniai, 

Ignint Sleževičių vedybinio 
i gyvenimo sukaktį, dalyvavo

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI
KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ
RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ
TIS. EINA KAS PENKTADIENĮ.
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SAVAITES ĮVYKIAI
Nauja enciklika

Praeitą šeštadienį ameri
kiečių spaudoje paskelbta 
nauja Popiežiaus Pijaus XII 
enciklika, skiriama išimtinai 
amerikiečiams, ryšium su A- 
merikos katalikų bažnytinės 
vyriausybės įsteigimo 150 
metų sukaktimi. Prieš 150 
metų Popiežius Pijus VI pir
mu Amerikos vyskupu pa
skyrė prel. John Carroll, ar
timą George Washington 
draugą. Savo enciklikoje po
piežius ■ iškelia amerikiečių 
pasiektus laimėjimus, bet ir 
nurodo šios šalies trūkumus, 
kurių skaičiuje jis sumini 
šeimų persiskyrimų gausu
mą, viešose mokyklose tiky
binio mokymo ir auklėjimo 
nebuvimą. Popiežius jautriai 
kreipiasi į darbdavius, kvie
sdamas juos ' suprasti savo 
pareigas ir aprūpinti darbi
ninkus tinkamu atlyginimu 
ir padoriomis darbo sąlygo
mis. Popiežius pasisako už 
darbininkų organizavimąsi į 
unijas, kviesdamas darbinin
kus visada pripažinti teisin
gumo dėsnius.
Karalių pastangos

Belgijos karaliaus Leopol
do ir Olandijos karalienės 
Vilhelminos kreipimasis į 
kariaujančių šalių vyriausy
bes nedavė apčiuopiamų vai
sių. Jų pastangas rėmė ne
kariaujančių valstybių vado
vybės. Savo didelį pasitenki
nimą pareiškė ir Popiežius

jų namuose įžymūs dvasinin
kai. Jo duktė ištekėjo, pri
imdama moterystės sakra
mentą bažnyčioje. Velionis 
stambi jėga, kuri galėjo at
likti Lietuvos gyvenime 
daug žygių, naudingų viso 
krašto žmonių gerovei.

Brooklyno „Vienybė” ilgu 
straipsniu paminėjo Ply
mouth© šv. Kazimiero lietu
vių parapijos 50 metų su
kaktį, pažymėdama, kad tai 
pirmutinė lietuvių parapija 
Amerikoje. Čia reikėtų atsi
minti, kad savo gyvavimo 
50 metų sukaktis keleriais 
metais anksčiau minėjo 
Brooklyno Angelų Karalie
nės ir kelios kitos parapijos.

Įdomi to paties straipsnio 
pastaba, kur minima, kad 
„Vienybė” tik nuo kun. Bur
bos atvykimo pasidarė lietu
viška, o anksčiau ji buvusi 
lenkiškos dvasios. Anksčiau 
vadinama tautiška spauda 
rašydavo, kad nuo dr. šliu
po atvykimo prasidėjęs A- 
merikoje lietuviškas darbas; 
dabar jau pati „Vienybė” 
pripažįsta tautinius nuopel
nus ir kunigams.

„Studentų Žodis” spalių 
mėnesio laidoje gyvai liečia 
svarbų klausimą — ar įma
nomas sąmoningas lietuvių 
tautinis susipratimas be lie
tuvių kalbos? Joje rašoma, 
kad dažnai kalbama apie 
lietuvišką dvasią be lietuvių 
kalbos, nedarant jokių pa
stangų žadinti lietuvių jau
nime norą pramokti sayo tė
vų kalbos.

Ten pat labai įtikinančiai 
rašoma:

„Yra netiesa, kad galima 
būti sąmoningu tautiškai 
susipratusiu lietuviu neda
rant jokių pastangų palaiky
ti gyva gimtąją lietuvių kal
bą, kai jai gresia didelis iš
nykimo pavojus. Kokių čia 
pastangų reikia? Daugiau

Šiemet per 9 mėnesius au
tomobilių nelaimėse Ameri- 

nieko, kaip lietuvių tarpe su koje užmušta 22,240 asme- 
lietuviais kalbėtis lietuviš- nų, kas yra 580 mažiau nei 
kai”. 'pernai per tą patį laiką.

Pijus XII, kurs dar prieš ka
rą darė daug žygių sulaiky
ti žmoniją nuo didžiosios ne
laimės. Anglijos ir Prancū
zijos vyriausybės savo atsa
kymuose pažymėjo esančios 
pasiruošusios svarstyti Vo
kietijos garbingus pasiūly
mus, jei tokių bus.
Hitlerio laimė

Lapkričio 8 d. Vokietijos 
naciai minėjo savo pirmo su
kilimo 16 metų sukaktį. 
Miunchene, kur Hitleris pir
mą kartą mėgino pasigrobti 
valdžią, tą dieną suvažiavo 
įžymieji nacių vadai; kaip 
paprastai, jie susirinko į 
aludę, kurioje įvyko nenusi
sekęs sukilimas; ši aludė da
bar virto nacių šventove. 
Nors ir nebuvo skelbta apie 
Hitlerio, atvykimą, bet jis 
atvyko ir pasakė savo parti
jos pirmiesiems nariams ir 
vadams kalbą. Jam išvykus, 
už 10 minučių, aludėje įvy
ko baisus trenksmas; krito 
lubos ant viduje buvusių na
cių (nelaimėje užmušti 7 
naciai ir kelios dešimtys 
sužeisti). Išaiškinta, kad 
lubose įrengtoje vadinamo
je pragaro mašinoje bu
vo nustatytas laikas sprog
ti. Bombos įrengėjų, ma
tyt, žinota, kada Hitleris 
bus; Hitleris, turėdamas rei
kalų, su savo artimais padė
jėjais išvyko anksčiau, nei 
buvo numatyta ir todėl iš
vengė nelaimės. Sprogimo 
centras buvo kaip tik toje 
vietoje, kur Hitleriui buvo 
skirta vieta kalbėti ir sėdė
ti. Slaptoji policija paskyrė 
stambias sumas pinigų už 
kaltininkų nurodymą.
Nacių darbas?

Slaptoji vokiečių policija 
tuojau nurodė, kad bombos 
padėjimas — užsienio agen
tų darbas. Užsienyje, ypač 
anglų spaudoje, aiškiai pa
žymima, kad bomba padėta 
arba pačios policijos žinio
mis arba tokių nacių, kurie 
stovi arti Hitlerio ar jo vy
riausybės. Tikimasi, kad ši 
paslaptis kada nors paaiš
kės.
Pavojus Olandijai?

Praeitą savaitę garsiai 
kalbėta, kad Vokietijos ka
riuomenės vadovybė netek
sianti greitai kantrybės ir 
turėsianti veržtis pirmyn 
prieš anglus ir prancūzus ne 
per prancūzų Maginot tvir
tovių sieną, bet per Olandi
ją. Vokiečiams svarbu turėti 
tinkamas vietas savo orlai
viams, kurie galėtų naikinti 
Anglijos pramonės centrus. 
Iš Olandijos jiems tai vyk
dyti būtų patogiausia, Jiems 
svarbu turėti savo rankose 
ir Olandijos vandens pakra
ščius, kur turėtų saugią už
uovėją savo karo laivams.
Slovakai savarankūs?

Vienas amerikietis kores
pondentas praeitą savaitę 
apsilankė pas Slovakijos 
prezidentą, kun. Tiso, su ku
riuo turėjo ilgoką pasikalbė
jimą, kuriame kun. Tiso pa
reiškė, kad Slovakija turi vi
sas sąlygas kurti savaran
kišką tautinį gyvenimą. Ti
so pažymėjo, kad slovakai 
skirtingi nuo čekų, kad jie 
turi kitus papročius, kalbą, 
meną, muziką.
Automobilių aukos

RUSIJOS KARIUOMENĖ 
JAU ATVYKO Į LIETUVĄ

Kaunas. — Pagal Lietu
vos Sovietų Rusijos spalių 
10 d. sutartį, lapkričio 14 d. 
į Lietuvą atsiųsta dalis So
vietų Rusijos kariuomenės, 
kuri stovės jai paskirtose 
vietose.

Amerikiečių spaudos žinių 
agentūrų pranešimais, arti
lerijos dalis sustojo Alytuje, 
o motorinės kariuomenės 
dalys — Gaižūnuose, netoli 
Kauno. Sovietų kavalerija 
atvyko į Prienus, o daugiau
sia kariuomenės atvyko į 
Naują Vileiką, netoli Vil
niaus.

Kur bus Sovietų kariuo
menės pastovios bazės, dar 
neturima žinių. Tiesioginių 
žinių, rašant šį pranešimą, 
nebuvo gauta.

Prieš karą
Katalikų universitetų bei 

kolegijų studentai buvo raš
tu atsiklausti karo klausi
mais. Atsakymuose dalyva
vo 54,000 studentų ir 98 pro
centai jų pasisakė prieš A- 
merikos įstojimą į dabartinį 
Europos karą. Jei Amerika 
pasiskelbtų einanti į karą, 
20 procentų studentų stotų 
savanoriais, o kiti lauktų 
privalomos mobilizacijos.
Darbininkų taika

Praeitą savaitę preziden
tas Roosevelt vėl mėgino pa
daryti įtakos, kad didžiau
sios darbininkų organizaci
jos — darbo federacija ir 
CIO — surastų bendrą kal
bą. Jis buvo pasikvietęs pas 
save abiejų organizacijų va
dus, Green ir Lewis, ir su 
jais turėjo atskirus pasikal
bėjimus. Bet iš tų pasikalbė
jimų dar nieko teigiama ne
pasiekta. Abi organizacijos 
viena kitos atžvilgiu karin
gai nusiteikusios.
Karaliui 70 metų

Italijos karalius Emanue
lis lapkričio 11 d. sulaukė 
70 metų amžiaus. Sukaktis 
plačiai paminėta visoje Ita
lijoje. Visi laikraščiai įdėjo 
karaliaus paveikslus pirma
me puslapyje ir paskelbė iš
samius straipsnius apie ka
raliaus asmenį, jo šeimą, 
nuopelnus italų tautai. Eme- 
nuelis karalium yra nuo 
1900 m. rugpiūčio 2 d., kai 
Neapolyje nužudytas jo tė
vas, karalius Umbertas.
Darbininkų nenaudai

Chrysler automobilių dirb
tuvių darbininkai Detroite, 
apie 50,000, yra išėję į strei
ką, reikalaudami geresnių 
darbo sąlygų; jie dabar be
darbiai nuo spalių 6 d. Nau
dodamies valstybės nedarbo 
apdraudos įstatymu, darbi
ninkai kreipėsi į valstybės 
komisiją, prašydami duoti 
paramą už nedirbtą dirbtu
vėje laiką. Komisija trim 
balsais prieš 1 atmetė strei
kuojančių darbininkų prašy
mą, kurio patenkinimas bū
tų davęs kiekvienam darbi
ninkui apie 15 dol. savaitei. 
Dauguma komisijos narių 
išsiaiškino įstatymą darbi
ninkų nenaudai, pasiremda
mi vienu jo paragrafu, kurs 
sako, kad valstybės nedarbo 
fondas nenaudojamas tiems 
darbininkams, kurie yra 
streike. Šis nutarimas ap
skųstas aukštesnei įstaigai.

— Kauno šeštosios gim
nazijos mokytojai ir tarnau
tojai paskyrė iš savo algų 
vienos dienos uždarbį Vil
niaus gimnazijų neturtin
giems moksleiviams šelpti.

Vilnius Taps Pilna Sostine Po Karo
PASITRAUKS GEN. ČER

NIAUS VYRIAUSYBĖ?
Kaunas. — United Press 

agentūros žiniomis, generolo 
Jono Černiaus vadovaujama 
vieningo darbo vyriausybė 
veikiai pasitrauksianti. Nau
ju ministeriu pirmininku 
minimas atsargos pulkinin
kas Antanas Merkys, iki šiol 
buvęs Kauno miesto burmis
tras ir vyriausybės įgalioti
nis Vilniaus krašte.

Ant. Merkys keleris metus 
yra buvęs Klaipėdos krašto 
gubernatorium; jis yra bu
vęs ir krašto apsaugos mini
steriu.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PHIL ADELPHI JO J

Philadelphia. — Lapkričio 
14 d. 9:54 vai. vak. šiame 
mieste pajaustas žemės dre
bėjimas. Daugelyje vietų pa
judinti namai, drebėjo sie
nos, krito indai iš sieninių 
lentynų. Daug . kur sugedo 
elektros laidai. Žemės dre
bėjimas daugiausia palietė 
šiaurinę miesto dalį.

Panašus žemės drebėjimas 
tuo pat laiku jaustas ir De
laware ir New Jersey vals
tybių keliose dalyse.

SUOMIJA NUTRAUKĖ 
DERYBAS

Maskva. — Suomijos dele
gacija atšaukta savo vyriau
sybės į Helsinkius, nes Sov. 
Rusijos vyriausybė nesutiko 
sumažinti savo reikalavimų. 
Suomiai sutiko perleisti ru
sams kelias salas, bet nesu
tiko užleisti žemes sausumo
se, nesutiko sudaryti tarpu- 
savės pagalbos sutartį.

Maskvos spauda jau kalti
na suomius ruošimesi prieš- 
sovietiniam karui ir įspėja 
Suomijos vyriausybę, kad 
didelės kariuomenės laiky
mas Suomijoje būsiąs labai 
pražūtingu dalyku Suomijos 
saugumui. Suomijoje didelis 
įtempimas, bet vyriausybė 
kviečia gyventojus laikytis 
ramiai.

Suomijos Rusijos pasieny
je jau buvo ginkluotų nesu
sipratimų. Pranešama, kad 
Suomijos pusėje pašautas 
Rusijos karinis lėktuvas.

GAISRE SUNAIKINTAS VISAS MIESTAS
KAUNE JAU PASTATYTA
GRAŽIAUSIA GIMNAZIJA

VISOJE BALTIJOJE

Kaunas. — Spalių 22 d. 
Šančiuose atidaryti naujieji 
VI gimnazijos rūmai, kurie 
šį rudenį buvo baigti ir kaš
tavo su visais įrengimais per 
vieną milijoną litų. Tai yra 
gražiausioji gimnazija viso
je Baltijoje. Rūmai yra erd
vūs, turi talpos 19,165 kub. 
metrų, šviesūs, viskas pada
ryta tvirtai ir dailiai, prisi
laikant visų dabartinių sta
tybos reikalavimų.

Naujuosiuose gimnazijos 
rūmuose yra moderniai į- 
rengti mokslo kabinetai, 
sporto salė, muziejus, virtu
vė, valgykla ir kitos reik, 
patalpos. Gimnazijoje dirbs 
30 mokytojų ir 611 mokinių, 
kurių — 276 berniukai ir 
335 mergaitės, tautybės at
žvilgiu 591 lietuvis, 17 vo
kiečių, 2 žydai ir 1 rusas. 
Beveik visi mokiniai — Šan
čių ir A. Panemunės gyven
tojų vaikai.

Kaunas. — Dar neoficia
liomis žiniomis, pilietybė 
Vilniaus krašto gyvento
jams numatoma sutvarkyti 
sekamai: kas gyveno Vil
niaus mieste ir krašte iki 
1920 m. liepos 20 d., tas turi 
teisę gauti vietos gyventojo 
pažymėjimą; vėliau tokiam 
gyventojui bus išduotas Lie
tuvos valstybės piliečio pa
sas. Pasas neduodamas tuo
jau, kadangi neužilgo visos

LIETUVOS PREKYBA SU 
SOVIETŲ RUSIJA

Kaunas. — Grįžęs iš Mas
kvos, kur buvo pasirašyta 
naujoji Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos prekybos sutartis 
1939 — 1940 metams, užsie
nių reik. min. ekonominio 
departamento direktorius J. 
Norkaitis spaudai pareiškė, 
kad ligi šiol sudarytomis su
tartimis yra pavykę kraštą 
aprūpinti bent metams būti
niausio vartojimo prekėmis, 
kaip druska, žibalu, gazoli
nu, benzinu, cukrumi, taba
ku, .anglimis, trąšomis, že
mės ūkio mašinomis ir kt. 
Su eksportu ligi šiol neturi
me ypatingų sunkumų ir ti
kimasi jų neturėti ir ateity
je. Atgavus Vilniaus kraštą, 
manoma, kad jo pramonė, 
kaip faneros, kartono, stiklo 
prisidės prįe bendro Lietu
vos ūkio pagyvėjimo. Iš ki
tos pusės, tai yra karo nu
alintas kratos, kurio atku
timui bus reikalinga nema
ža gerybių, kurias normaliu 
laiku būtų galima ekspor
tuoti į užsienius.

Darant paskutines sutar
tis, turėta galvoje ir Vil
niaus reikalai, tad atitinka
mi produktų kiekiai jau yra 
Vilniaus reikalams paskirti. 
Naujoji prekybos sutartis 
su SSSR, kaip pareiškė dir. 
Norkaitis, pagyvins ligšioli
nius Lietuvos su ta valstybe 
turėtus prekybinius saitus ir 
žymia dalimi prisidės prie 
mūsų aprūpinimo reikalin
gomis įvežamosiomis prekė
mis, iš antros pusės praplės 
rinką mūsų žemės ūkio ga
miniams. Bendra prekių 
apyvarta su SSSR padidės 
50 procentų.

Garacas. — Venecuelos 
valstybės mažas Lagunillas 
miestas, kurs pasižymėjo sa
vo apylinkės žibalo versmė
mis, sunaikintas gaisro, ku
rio liepsnose žuvo apie 800 
žmonių, daugiausia darbi
ninkų, dirbusių prie žibalo 
versmių. Miestely gyventojų 
buvo apie pustrečio tūkstan
čio; jų namai visiškai sude
gė. Gaisras per 4 valandas 
sunaikino visą miestelį. Ug
nis plėtėsi taip greitai, kad 
nebuvo galima suskubti su 
jokia greita pagalba.

Visoje Venecueloje tuojau 
suorganizuotas pagalbos tei
kimas; pradžiai sukeltas 115 
tūkst. dolerių fondas. Gais
ras kilo lapkričio 13 d. Jo 
priežastis dar neišaiškinta. 
Manoma, kad įvyko natūra
lus sprogimas, bet yra ir ki
ta nuomonė — spėjama, kad 
gaisras kilęs nuo nukritu
sios degusios žibalinės lem
pos. Darbininkai, gyvenę 
mažose medinėse trobelėse, 
nesuskubo išgelbėti savo 
turto, nes ugnis labai staiga 
apėmė visą apylinkę, visus 
namus.
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Lietuvos piliečiai gaus visiš
kai naujus pasus. Visi tie, 
kurie iki 1920 m. liepos 20 d. 
negyveno Vilniuje ir Vil
niaus krašte, bus laikomi 
svetimšaliais ir gaus laiki
nus leidimus gyventi Lietu
vos teritorijoje. Kol šis su
dėtingas darbas bus baigtas, 
tol administracinė linija pa
siliks uždaryta ir į Vilnių 
bus galima važiuoti tik su 
atskirais leidimais.

Visas Vilniaus kraštas pa
dalintas į 20 valsčių. Kiek
vienam valsčiui artimiausiu 
laiku bus paskirti viršaičiai 
iš vietos lietuvių. Kol bus 
sutvarkytas pilietybės klau
simas, sieną su Sovietų Są
junga saugos kariuomenė, o 
administracijos liniją — pa
sienio policija.

Vilniaus miesto ir apskri
ties viršininku paskirtas Pa
nevėžio apskr. viršininkas 
atsargos pulk. Jonas Šlepe
tys, Vilniaus policijos vadas 
— buvęs pasienio policijos 
laivyno vadas Remeikis. Vil
niaus apygardos pramonės 
inspektorius bus ligi šiol bu
vęs Kauno pram, inspekt. 
inž. Sasnauskas, kuriam pa
vesta ir kainų priežiūra Vil
niaus mieste.

Kol baigsis Europos ka
ras, numatoma Kauną palik
ti ekonomine ir administra
cine sostine, o Vilnių pada
ryti reprezentacine ir kultū-

i Vilnių 
tuo tarpu bus perkeliamos 
tik kai kurios įstaigos arba 
jų dalys, žymiausios švieti- - 
mo ir kultūros bei meno į- 
staigos ir krašto ekonomi
niai centrai. Karui pasibai
gus visos įstaigos būtų per
keltos į Vilnių, kur tada 
teks pradėti didelę statybą, 
kuri karo metu nėra įmano
ma.

Patiriama, kad Vilniaus 
miestas atgaus savo senus 
lietuviškus vardus.

Iš Kauno į Vilnių pirmoje 
eilėje numatoma perkelti 
susisiekimo ministeriją. Tai 
daroma grynai taupumo su
metimais, nes dabar šioji 
ministerija nuomoja labai 
nepatogius rūmus, už ku
riuos kasmet sumoka nuo
mos apie 60,000 litų. Vilniu
je susisiekimo ministerijai 
yra labai patogūs valdiški 
rūmai, į kuriuos lengvai gali 
tilpti net dvi ministerijos.

Kadangi Vilniaus krašte 
yra daug geležinkelių, tai 
ten numatoma perkelti ir di
delę dalį Kaune esančių ge
ležinkelių dirbtuvių. Be to, 
geležinkelių dirbtuvės dar 
būsiančios išplėstos.

Numatoma, kad į Vilnių 
persikels švietimo, užsienių 
reikalų ir teisingumo minis
terijos. Taip pat ten gali 
persikelti dalis Vytauto Di
džiojo Universiteto, Meno 
Mokykla, Vyriausias Tribu
nolas, Apeliaciniai Rūmai ir 
kitos įstaigos.

Prezidentūra į Vilnių per
sikels tik tuomet, kai ten vi
sa administracija bus galu
tinai sutvarkyta.

Vilnius, senoji Lietuvos 
sostinė taps politiniu ir kul
tūriniu centru, o Kaunas liks 
Lietuvos svarbiausiu ekono
miniu centru.

— Susisiekimo ministerija 
nutarė Vilniaus grįžimui 
prie Lietuvos paminėti iš
leisti pašto ženklus, ku
riems projektas jau paruoš
tas.
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MES GRĮŽOM Į VILNIŲ

Kam Tas Sustingimas?
Maldų tiek ir žygių dėl Vilniaus aukoję, 
Mes šiandien tvirti Gedimino dvasia. 
Ugnis ta, kur žydi po raitelio koja, 
Tesako tau, Vilniau, kad laisvas esi!

|2.00
*1.10
12.76 
<1.50

<2.00
(1.10
$2.75
$1.50

Ir skausmą dėl Vilniaus, ir valią vaduot jį, 
Ir nūdienį džiaugsmą, kaip himno garsus, 
...Mes nešame Vilniui šventai atiduoti, 
Kad būtų per amžius jo vardas garsus.

Mes grįžom į Vilnių, į protėvių gūžtą, 
Gyvent pasiryžę, stiprybės pilni.
Jau mūsų svajonėms sparnai nebelūžta!
Mes žinom, kad laimi tik teisė kilni!

<UUKub Ir žinių Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai korespon
dentams negrąžinami, jei tam tikslui neprtslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.
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Tenka giliu širdies skausmu pripažinti, kad Vilniaus 
krašto prijungimas prie Lietuvos nesukrėtė džiaugsmu 
amerikiečių lietuvių iki to laipsnio, kurio reikėjo laukti ir 
tikėti. Tikras džiaugsmas tik tada matomas^kai jis lydi
mas aiškiai apčiuopiamomis vertybėmis. Lietuvoje veda
mas didžiausias vajus, plačiausia rinkliava nualinto Vil
niaus krašto žmonėms pagelbėti. Ten aukoja žmonės, pra
dedant laikraščių pardavinėtojais vaikais, baigiant valsty
bės pirmaisiais asmenimis. Visa spauda perpildyta auko
tojų sąrašais, naujausiais atsišaukimais.

O kaip pas mus? Katalikų Federacija paskelbė pagal
bos vajų, bet dar tik pora tūkstančių dolerių įplaukė. Tau
tininkų organizuoto vieneto atsišaukimo dar negirdėti. 
Socialistų kontroliuojama visuomenė visai tyli. Pirmą 
kartą Lietuvos naudai prabilo komunistai, ragindami savo 
bendraminčius bei pritarėjus aukoti ir aukas siųsti tiesiog 
į Lietuvos atsakingas įstaigas. Komunistai savo atsišau
kimą jau parėmė šimtine.

Tiesiog sunku suprasti, kodėl Vilniaus krašto paramai 
toks šaltas jausmas, nerangumas, abejingumas, sustingi
mas. Tiesa, lietuvių amerikiečių džiaugsmą temdo sveti
mos kariuomenės atžygiavimas į Lietuvos žemę; tą 
džiaugsmą mažina tik mažos dalies žemės ir žmonių grą
žinimas Lietuvai iš to, kas jai priklauso, bet visa tai kaip 
tik labiau turėtų mus skatinti į pagalbą ir paramą. Visa 
tai turi didinti ryžtingumą ir norą amžinai gyventi. Ne
reikia manyti, kad dabar lietuviai amerikiečiai turi aukoti 
taip milžiniškai, kaip nepriklausomybės kovų laikais, bet 
vis dėlto yra būtina pareiga bent truputį prisidėti didžiam 
tautos reikalui.

Norime čia mesti labai kasdienišką šūkį — šiemet iki 
Kalėdų kiekvienas amerikietis lietuvis, sulaukęs 18 metų 
amžiaus, paaukoja Vilniaus krašto atstatyino reikalams 
vieną dolerį. Tai labai maža auka, menkas savęs nuskriau- 
dimas. Galintiejū<pasiturintieji, jautresnės ^sąžinės žmo
nės lai duoda daugiau. Supraskime, kad šią valandą turi
me atlikti savo šventą pareigą. Leiskime savo sąžinei bū
ti ramiai, parodykime Tėvynės Lietuvos žmonėms, kad ir 
mes neveltui kalbėjome apie Vilniaus atvadavimą, nevel
tui keldavoin audringas ovacijas savo chorams, kai šie už
dainuodavo „Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim”.

Turime pripažinti, kad yra daug vietinių, grynai savų 
reikalų, laukiančių piniginės paramos, bet neužmirškime, 
kad dosnumas kelia ir žadina dar didesnį dosnumą. Kas 
duoda aukštiesiems tautos reikalams, tas duoda mielai ir 
savo vietiniams reikalams. Vietiniai reikalai lai neužtem
do gyvybinių tautos reikalų. Kas rodys savo meilę visai 
tautai, tas nešykštės jos ir tiems veiksniams, kurie žadina 
ir ke>ia jo širdyje aukštesnius jausmus.

O, broliai lietuviai, o, Vilniaus piliečiai, 
Jau baigėsi mūsų skaudžioji drama.
Te Dievo palaima mums širdis paliečia, 
Lai būna per amžius mūs žemėj ramu!

— Skulptorius Zikaras 
pradėjo liedinti per du met
rus aukščio didelę bronzinę 
skulptūrą, pavadintą „Knyg- 
nešis”, kuri bus pastatyta 
praplatintame Karo Muzie
jaus sode.

— Lietuvoje be Vilniaus 
krašto yra apie 173,000 bičių 
šeimų (avilių). Atgautame 
Vilniaus krašte yrą apie 
5,000 bičių šeimų. Bitinin
kų Lietuvoje yra apie 50 
tūkstančių.

— Raud. Kryžiaus žinio
mis, Lietuvoje yra apie 14,- 
000 internuotų lenkų karių 
ir apie 2,000 pabėgėlių civi
lių. Jiems išlaikyti reikia 
nemaža lėšų. Iki šiol iš už
sienių gauta tam reikalui 
73,000 litų pinigais. Ženeva 
ir Švedija yra pažadėję at
siųsti drabužių. Taip pat y- 
ra pažadėję padėti Skandi
navijos, Belgijos, Olandijos, 
Estijos, Jugoslavijos ir 
Jungtinių Valstvbių Raudo
nojo Kryžiaus draugijos.

— Spaliu 16 d. per Rygą į 
Stockholm^ išvyko buv. 
Lenkijos p^rmtinys ir įga
liotas ministeris Lietuvai F. 
Charwatas, kurs buvo pa
skirtas į Kauną tuojau po 
lenkų ultimatumo Lietuvai 
ir nemaža pastangų dėjo 
Lenkijos santykiams su Lie
tuva pagerinti, kas tačiau 
ne visada terasdavo tinkamo 
supratimo Varšuvoje ir pas 
Vilniaus vaivadą Bocianskį.

— Šiemet Nemuno upe 
pervežta 54,424 tonos įvai
rių prekių, kurias gabeno 
„Lietuvos Baltijos Lloydo”, 
„Laivo” ir „Laivininkystės” 
bendrovių laivai ir baidokai. 
Plaukiojimo pradžioje buvo 
užregistruota 9 garlaiviai, 
13 motorlaivių ir 64 baido
kai. Daugiausiai pervežta 
gabalinių prekių, cemento, 
apdirbtos miško medžiagos, 
popiermalkių, plieno, trąšų, 
plytų ir kt.

— Šiaulių miestas Vil
niaus kultūriniams reika-

i paskyrė 2000 litų. 
Šiaulių gimnazijos mokyto
jai Vilniaus krašto netur
tingiems moksleiviams šelp
ti paskyrė dalį savo spalių 
mėnesio algos.

— Kaune pradėjo eiti ži
nomo „Baudžiavos” auto
riaus majoro Petro Rusecko 
leidžiamas savaitraštis 
„Spinduliai”.

— Žiniomis iš tos Suval
kų dalies, kurią šiuo tarpu 
yra užėmę vokiečiai, atvykę 
žmonės pasakoja, kad vokie
čių karininkai pradėję gana 
mandagiai elgtis su vietos 
gyventojais ir pareiškiu, jog 
jie čia esą tik laikini sve- v» • ciai.

— Klaipėdos radijo sto
tis, kuri iki šiol perduodavo 
tik Karaliaučiaus radijo 
programą vokiškai, pradėjo 
duoti pranešimus ir lietuviš
kai. Pranešėjas, sprendžiant 
iš balso, yra tas pats, kurs 
rugsėjo mėnesį pranešinėjo 
lietuviškai iš Varšuvos radi
jo stoties, kurią įsirengę 
vokiečiai užimdami Varšu
vą.

— Lietuvos vokiečiu laik
raštis įdėjo vokiečių Kultur- 
verbando atsišaukimą į Lie
tuvos vokiečius, kuriame sa
koma, kad 35,000 Lietuvos 
vokiečių iškeliavimo klausi
mas dar nesąs paaiškėjęs, 
dėl to prašoma vokiečių ne
sijaudinti ir palaukti Kul- 
turverbando 
kurs, reikalui 
tuojau būsiąs 
Dabar Lietuvos 
laukia to paskelbimo.

— Klaipėdoje pradėta pa
pildoma vyrų mobilizacija. 
Į vokiečių kariuomenę ima
mi visi vyrai gimę nuo 1896 
iki 1905 metų imtinai ir 
siunčiami į vakarus. Tokiu 
būdu Klaipėdos krašte būsią 
paimti kariuomenėn visi su
augę vyrai. Paimami ir tie 
iš Lietuvos slapta atvyku
sieji, kurie negali įrodyti pi
lietybės.

rūmo ir pasiaukojimo židi
nių, kurie mūsų tautos kely
je spindi ypač vaiskiu pa
triotizmu. Marcinkoniečiai 
šalia švenčioniškių lietuviš
kajame bare iki šiol yra bu
vę šarūniškai kieti ir ne
įkandami. Čia srūvi tas pats 
Perlojos dzūkų kraujas, juos 
iki skausmo degina ta pati 
laisvos tėvynės meilė. Tai 
ne meilė, tai egzaltacija, ko
kios reta kur aptikti!

Kas galėk/ manyti, kad 
lietuviškiausia upė, toji Ūla, 
toji šarūniškio Merkio sesu- 
va, kuri dzūkus taip iki šiol 
sijo ir telkė, yra nužiūrėta 
būti nauja siena tarp Lietu
vos ir Rusijos, palikdama 
už savo ribų tūkstančių tūk
stančius lietuviškų širdžių?

Vilniaus krašto lenkini
mas ir gudinimas daugiau
sia palietė tas vietas, kur 
riebi, trąši žemė, kur grūdas 
duoda šimteriopą vaisių. To
kios žemės buvo sugriebtos 
įvairiaplaukių ponų, kuriems 
patsai kraštas, jo žmonės ir 
vietos papročiai tik tiek te
rūpėjo, kiek tai galima buvo 
įkinkyti į žagrę ar prisieti 
prie spragilo. Iš derlios že
mės jie čiulpė paskutinius 
syvus, o iš lietuvių — kalbą 
ir kraują. Aplink stambiuo
sius dvarus šitaip buvo nu- 
lietuvinti ištisi valsčiai ir 
kaimai.

Visai kitaip buvo su lieso
mis žemėmis. Grybai, uogos 
ir medus, tos nei sėjamos 
nei pjaunamos Dievo dova
nos, buvo paliktos išvary
tiems savininkams. Kaip ir 
kitose pasaulio šalyse, čia 
pasikartojo sena istorija: 
tikrieji krašto šeimininkai 
buvo nustumti į užkampius, 
palikti skurdui ir alkiui, tu
rėję misti vien iš to, ką gam
ta pasigailėjusi numeta, ši
tokie yra visi prie Ūlos upės 
prisiglaudę lietuviai. Tai 
upė, kuri dabar pietuose su
daro sieną su Rusija. Alkani 
skurdeivos jie labai ilgai 
niekam neužkliuvo, palikę 
tokie natūralūs, nuoširdūs, 
gal būt, net per naivūs, kaip 
tikri gamtos vaikai..

Jų melancholiškos dzūkiš
kos dainos — ar tai ne pušų 
šlamėjimas, ar tai ne krikš- 
tolinio vandens auksiniu 
smėlio dugnu čiurlenimas? 
Tai nieko nebeturį, bet ir 
nuo nieko nebepriklausą sau 
— žmonės, kurie savo min
džiojamas teises geriausiai 
galėjo ginti lietuviškais kry
žiais, apkaišytais rūtomis ir 
gvazdikais. Jie neturėjo ir 
nebeturi turto apstumo, jis 
jų ir nebiaurojo, dėl jo nesi- 
kivirčijo 'ir' neparsfdavė, ne- 
susiskaldė. Jie talkomis ker
ta miškus, talkomis uogauja 
ir grybauja, talkomis ir dar
bą nudirba. Kaip jie gali bū
ti kiti, negu buvo jų tėvai, 
kaip jie gali kalbėti kitaip, 
kaip sava dainų giesmių kal
ba. Štai kokie jie, tie Ūlos 
šilų ir smėlynų dzūkai, sve
timų įtakų nepaliesti ir ne
sužaloti !

Išvaikščiok visą tą kraštą, 
mažai berasi lietuviškesnės 
upės, kaip Ūla. Abiem jos 
krantais toli į vieną ir antrą 
šoną užeisi tiktai lietuviškus 
kaimus ir parapijas, kurių 
neįstengė palaužti nei pik
čiausios priespaudos, štai 
netoliese yra Dubičiai, prisi
šlieję prie Katros. Ar girdė
jo kas tenai lenkišką žodį 
bažnyčioje per visą tą kietos 
okupacijos metą? Va, kita 
parapija^ Rudnia, nutysusi 
abiem Ūlos krantais. Kas 
neskaitė apie atkaklią ir tra
gikomišką lietuviškos para
pijos kovą su savo klebonu 
ir saujele lenkomanų? Prie 
Ūlos prisiglaudęs Krokšlys, 
Šurnas, Kašėtos, Mančiagirė, 
Zervinai, Žiūrai sutiks tave 
su išplėstomis akimis, jei 
užkalbinsi nesava kalba. 
Jaunimas jau kiek supras, 
bet senesnieji dzūkai, ypač 
dzūkės, palydės tokiu pat 
nekaltu juoku, kaip Didžiojo 
karo vokietuką, paklaususį 
lenkiškai: „Matko, tu Man- 
čiagerai?”, o nusinešusį at
sakymą: ,,Tai būk, ponaici, 
kad tau čia gerai”. Nesu
prantamas esi, bet gali pa
likti, jei tau pasdaboja liek
nosios pušys, sklaidus smė
lis ir žmonės. Dzūkų širdis 
gera visiems, kas jos ne
skaudžia.

Paeikime nuo Ūlos į pie
tus, Druskininkų šonan. Čia 
Merkys vėl priglaudžia du 
upokšnius — Grūdą ir Skra- 
blą, kurie atiteka nuo Mus- 
teikių, Kabelių, Šklėrių, Mer
ga vėsiu, Marcinkonių — tų 
nuostabaus lietuviško pątva-

(Tęsiu 

Vytautas pas 

Lenkų gimim 
rai gyveno net 
už didelių ir p 
vos miškų. Į 
esant gyvam K 
vo nutekėjusi j 
dukrelė Danutė. 
Mozūrų kunigą 
šis. Išeidama j 
buvo pakrikštj 
naują, Onos, va

Vytautas, pal 
vos rūsio, slaj 
nusiskubino į š 
rį ir svainį. Pas 
rasti malonią 
gauti paramos 
gaila. Bet aty 
pilį, patyrė, v 
Vytauto sesuc 
labai norėjo p 
liui atgauti t 
jos vyras tai 
bijojo, kad p 
tų Vytautui 
mių, kurias 
iš Kęstučio, 
nį kartą ėjc 
Vytautui ir j 
vylai, kuris 1 
į Mozūrus, J 
po nedidelį n 
kalavo apsik 
vyla tuo pas 
sikfikštijo ir 
ti Mozūruos* 
je vietoje.

Vytautui t 
siūlymas nep 
ieškojo svet 
tik ramios 
būtų radęs ii 
mynus, ne pž 
širdis negalėj 
timajame kra 
viškėje sėdi 
taip negražiai 
žino dvasia si 
sileisti -ir gint 
savo teises, ai 
iš tėvo jam ti 
sė. Pabėgęs k! 
jo grįžti į Lis 
kunigaikščiu, 
nio, Mozūrų k 
kėjosi gauti 
miestuką, bet 

. riuomenės ir 
tas žemes. Ni 
vęs, Vytautas 
kitus kraštus 
tų susilaukti

Sunkiai

Bet kas iš 
Vytautui pa 
varge atsidūi 
neseniai bu 

' sunkias diet 
nuo laukiniu 
smarkavo vis: 
Lenkuose tat 
šiai ir netvai 
po metų kitų 
tuvą, ieškodan 
mo karaliaus, 
čiai, vakarų k 
buvo stiprūs i 
tautui ir ėmė 
gelba. Gal ne v 
mintį jis vijo s 
susigrąžindavo, 
čiai buvo pikči 
priešai, su kur 
kovos lauke t< 
tis, kurių mail 
Užnemunėje de, 
vas Kęstutis vi 
žiu su jais kov< 

Tačiau Vytau 
tada nebuvo. Ni 
siimti savo tėi 
- Žemaičių ii 
kraštą, — jis tu 
talkon tuos pat 
čius, su kuriais 
seniai bičiuliavc 
jau pramynęs k 
šalį, kur Vytaul 
vo iš Mozūrų kr 
nukeliavo ten 
paskui kam nor 
spąstus spęstų., 
tik atgauti savo

Kryžiuočių s 
Atvykus Vyta 

sus, kryžiuočiai 
šaltai ir išdidi 
sias jų vadas,

IŠ TĖVŲ ŽEMES

Svaidymasis Be Pagrindo

NAUJŲ KELIŲ STATYBA

konsulatas
Lietuvos 

Mandžuke

pranešimo, 
paaiškėjus, 
paskelbtas.

vokiečiai

LATVIJOJE SUVARŽYTI
SVETIMŠALIAI*

VILNIEČIŲ IR PABĖGĖ
LIŲ REIKALU

Amerikos komunistų partija šiomis dienomis pergyvena 
dideles kryžkeles. Maskvos ir Berlyno sutartis labai pa
kenkė komunistiniam judėjimui šioje šalyje. Komunistų 
laimėta amerikiečių šviesuomenė kratosi komunizmo pink
lių ir šalinasi, krypdama dešinėn. Jų spauda silpsta. Šią 
savaitę sustojo komunistų dienraštis Vakaruose; dabar 
komunistai beturi vieną dienraštį; jų leidžiami žurnalai 
desperatiškai šaukiasi gelbėjimo.

Įtakingoje spaudoje jau aiškiai primenama, ar nevertė
tų uždaryti komunistų partiją, kurios vadas Browder ne
seniai Bostone kalbėjo apie greitą šios šalies perėjimą į 
socialistinę — komunistinę tvarką; aišku, tas „perėjimas” 
turėtų įvykti žinomomis komunistų priemonėmis. Kongre
se tyrinėjimai išvilko netaip šviesius komunistų darbelius, 
ypač jų vadų važinėjimą į Rusiją sufalsifikuotais doku
mentais ir Lt.

Tokiose nemaloniose aplinkybėse būdamas, komunistų 
vadas Browder šoko ieškoti atramos taško. Norėdamas 
nuslėpti komunistų programos griežtą priešingumą demo
kratinei Amerikos santvarkai, jis surado naują šios šalies 
„priešą” — Katalikų Bažnyčios vadovybę su dabartiniu 
Popiežium priešaky! Lapkričio 13 d. New Yorke Browder 
sviedė priekaištus Katalikų Bažnyčiai, primesdamas jai 
norą sunaikinti Amerikos gyvenimo pagrindinius pama
tus; girdi, Bažnyčia čia griežtai -kovojanti prieš esamą 
bažnyčios ir valstybės atskyrimą, norinti valdyti vyriau
sybę ir 1.1.

Kodėl gi komunistų vadas atsisuko prieš katalikų vado
vybę? Dar taip .neseniai jis buvo „ištiesęs” bendradarbia
vimo ranką broliams katalikams, kaip komunistai sako. 
Deja, iš tos ištiestos rankos nieko neišėjo. Katalikai gerai 
pažįsta savo ir visos žmonijos bičiulius ir priešus. Kata
likai žino, kad jie negali atstumti nei vieno žmogaus, nes 
visi žmonės yra to paties Dievo kūriniai, bet taip pat jie 
žino, kad jie negali nieko bendra turėti su ideologija, kuri 
siekia žiauriai išnaikinti viską, kas tik tarnauja Dievo ka
ralystės žemėje įsteigimo galimumams, kuriai svetima <

— Numačius eilei valdi
ninkų ir tarnautojų išsikelti 
tarnybos reikalais į Vilnių, 
pradeda ir Kaune atpigti 
butai. Spėjama, kad neužil
go Kaune butų nuomos mo
kestis atpigs 20 procentų.

— Lietuvoje plačiai pra
dedami ruošti vilnietiški va
karai su Vilniaus temomis 
ir Vilniui skiriamu tų vaka
rų pelnu.

— Lig šiol apie metus lai
ko ėjęs SSSR pasiuntinybės 
I sekretoriaus ir reikalų ve
dėjo pareigas Pozdniakovas 
dabar savo vyriausybės pa
keltas į įgalioto ministerio 
laipsnį ir paskirtas nepapra
stu pasiuntiniu Lietuvai.

— Šiemet į V. D. univer
sitetą priimta apie 1200 
naujų studentų ir klausyto
jų-

— Žinios apie Vilniaus at
gavimą tebejaudina visą 
Lietuvą ir kasdien iš visų 
krašto vietų tebeateina raš
tu ir telegramomis padėkos 
ir džiaugsmo pareiškimai 
Respublikos Prezidentui ir 
visai vyriausybei.

— Grįžę iš Amerikos lie
tuvių verslininkų atstovai 
daro pranešimus Lietuvos 
prekybininkų, pramonininkų 
ir amatininkų — verslininkij 
susirinkimuose. Ateinančiais 
metais Lietuvos biznieriai 
lietuviai lauks amerikiečių 
biznierių atsilankymo.

— Alytaus žemės ūkio 
draugija kartu su savo na
riais suaukojo savo bro
liams Vilniaus krašte pa
remti vieną vagoną — 300 
centnerių grūdų ir tarnauto
jai sudėjo 644 litų pinigais.

— Grąžintasis Lietuvai 
Vilniaus krašto plotas turi 
6,800 ketvirtainiij kilometrų 
ploto; visos Lietuvos plotas 
dabar padidėja beveik 13 
nuošimčių ir sudaro viso 
ploto 60,120 ketv. klm.

— Žiniomis iš Berlyno, 
Vokietijos vyriausybė ren
giasi pertvarkyti savo eko
nominius reikalus su Balti
jos valstybėmis, iš kurių ti
kisi daugiau žemės ūkio pro
duktų.

—’Spalių 1 d. Lietuvoje 
buvo 59,393 įregistruoti ra
dijo laikytojai. Per paskuti
nius 3 mėnesius radijo lai
kytojų padidėjo 1,494.

— Apskaičiuojama, kad 
Lietuvai grąžintoje Vilnijos 
dalyje bus apie 200,000 hek
tarų miško, kurs tuojau bus 
suskirstytas urėdijomis ir 
girininkijomis, kurioms 
tvarkyti skiriami 9 miškų 
urėdai ir 8 girininkai.

— Lietuvos 
Charbine išdavė 
užsienio pasus
nuo senų laikų gyvenan
tiems lietuviams ir iš Lietu
vos kilusiems asmenims. Tai 
esą asmenys, kurie Mandžu
ke užimą žymias vietas eko
nominiame ir kultūriniame 
gyvenime.

— Britų žemuosiuose rū
muose į paklausimą dėl An
glijos prekybos santykių su 
Estija, Latvija ir Lietuva, 
prekybos ministeris Stanley 
atsakė, kad britų vyriausybė 
yra susirūpinusi su minėto
mis šalimis palaikyti preky
binius santykius, kiek ap
linkybės leis.

— Nuo spalių 18 d. atnau-. jamg 
jintas tiesioginis traukinių «• i
susisiekimas tarp Kauno ir 
Berlyno per naujai pastaty
tą skersai Vislos tiltą prie 
Diršavo, kurį lenkai buvo 
susprogdinę.

— Naujai pasirašyta su
tartimi su Sovietų Sąjunga, 
Lietuva dar šiemet galės ten 
pirktis didesnius kiekius ži
balo, gazolino, benzino ir ki
tų naftos produktų. Taip 
pat nauja prekybos sutarti
mi susitarta dėl didelių naf
tos produktų kiekių užpir
kimo ateinantiems metams.

— Tarp Kauno ir Vilniaus 
numatyta greičiausiu laiku 
leisti kursuoti greitąsias au- 
tomatricas (motorinius trau
kinius), kurios kelionę tarp 
abiejų Lietuvos sostinių at
liks per nepilnas pusantros 
valandos. Kelio iš Kauno į 
Vilnių yra apie 110 kilome
trų.

— Priimta 1939 metų 
Vilniaus paskolos įstatymas, 
kuriuo finansų ministeriui 
pavedama išleisti Vilniaus 
paskola 50 milijonų litų su
mai. Paskolos lakštų kaina 
yra po 25, 50, 100, 500 ir 
1000 litų. Už paskolą moka
ma 4y2 nuoš. metinių palū
kanų. Paskolos lakštai bus 
išpirkti ligi 1950 metų spa
lių 15 d.

žmogaus asmens vertė, kuriai žmogaus gyvybė menknie
kis, kuri visai nepripažįsta žmogaus antgamtiškos paskir
ties, kuri remiasi tik neapykanta.

Naujas komunistų vado elgesys niekas kitas, kaip tik 
noras pakenkti Katalikų Bažnyčios geram vardui tarp 
gausingų amerikiečių protestantų ir šiaip liberalų, kurie 
paskutiniu laiku ypatingai vertina Kat. Bažnyčią. Antras 
jo tikslas — nepuolant katalikų, tik jų . vadus, atkirsti 
juos nuo pasitikėjimo savo vadovybe. Bet abu šie troški
mai nepasieks savo tikslo, šviesūs protestantai labai pui
kiai žino katalikų siekius ir katalikų ,,baubu” jų neišgąs
dinsi ir sau nepakreipsi. Katalikai šiame krašte sudaro 
tik šeštadalį visų gyventojų, tad jų ,,užviešpatavimo” pa
vojaus nėra. Antra, komunistams nepavyks pažaloti ka
talikuose pasitikėjimą savo vadais. Bažnyčios kelias per
daug išbandytas, kad jis galėtų būti nukreiptas į šalį.

Ryga. — Latvijos vyriau
sybė uždraudė svetimša
liams be atskiro leidimo gy
venti Rygoje, Liepojuje ir 
Ventspilyje; tai vietos, kur 
Sovietų Rusija turi savo 
kariuomenės įgulas. Latvi
jos vyriausybė nori apsisau
goti nuo bet kokių provoka
cijų rusų kariuomenės at
žvilgiu.

Estijoje visi ūkininkai, 
kurie turėjo savo ūkius arti 
So v. Rusijos kariuomenės 
stovėjimo vietų, turės išsi
kelti į naujas gyvenimo vie
tas. Rusų kariuomenės va
dovybė nenori, kad Estijos 
gyventojai maišytųsi su ru
sų kareiviais, bijodama 
prieškomunistinės agitaci
jos.

Kaunas. — Lietuvoje su- 
(įaryi^ kelios vilniečiams ir 
pabėgėliams remti organiza
cijos, kurių centrai yra 
Kaune. Vilniečiams remti 
sudarytas Vyriausias Vil
niaus Kraštui Remti Komi
tetas; pabėgėliais bei inter
nuotais rūpinasi Raudonasis 
Kryžius, kuris turi žydams 
specialų komitetą. Aukas ge
riausiai siųsti per Chase Na
tional Bank ir Irving Trust 
Company.

Vilniaus miestas ir kraš
tas atgauti labai nualinti, 
todėl tenka dalintis kukliais 
Lietuvos ištekliais. Ypatin
gai sunki našta pabėgėliai, 
kurių maitinimas pavojin
gai sumažins Lietuvos eks
portą, todėl amerikiečių au
kos labai laukiamos.

Kaunas. -- Susisiekimo 
ministerija neseniai buvo 
paruošusi geležinkelių, plen- / 
tų, tiltų ir kitokių kelių sta
tybos dešimtmečio planą. 
Tačiau plane nebuvo numa
tytas susisiekimas su Vil
nium. Atgavus- Vilnių ir 
Vilniaus kraštą, teks visą 
planą gerokai papildyti ir 
pakeisti. Jau numatoma 
statyti naują geležinkelį 
tarp Zarasų ir Turmonto; 
toliau keliamas reikalas 
Uteną pro Saldutiškį su
jungti su Vilnium, tam rei
kalui atnaujinant išardytą 
siaurąjį geležinkelį nuo 
Kiauneliškiu stoties iki 
Švenčionėlių. Be to, svar
biausia ilgai netrukus atsta
tyti Alytaus Varėnos gele
žinkelį ir pastatyti tiltus 
per Nemuną ir Merkį. Iš 
plentų pirmoje eilėje bus 
baigtas Kauno Vilniaus ke
lias, kurį siūloma tiesti nebe 
per Vievį, bet nuo Žiežma
rių į Trakus, iš kur į Vilnių 
eina senas plentas. Ukmer
gės ir Širvintų keliaš' bus 
paverstas plentu, o Širvin
tai bus sujungti plentu su 
Giedraičiais.
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KUN. J. VALANTIEJAUS SUKAKTIS

KELIŲ STA^

lyiBMm.
REKALF ■

Skundikai ir provokato
riai, nors ir iš priešingų sto
vyklų, bet visuomet vieni ki
tiems pritaria.

Kiekvienas nori, kad 
būtų ne tas, kas jis yra, 
tas, kuo būti galėdamas 
buvo. .

Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JAMES McDADE
Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

s miestas ir 
iti labai 
įa dalintis kote 
ištekliais. Tpifr 
i našta pikį®1- 
laitinimas 
ažins Liete® 
idėlarf®.® 
i laukiam

Daug žmonių neapkenčia 
tiesos dėlto, kad jų širdys 
pripildytos egoizmo.

Kun. Juozas Valantiejus, Waterburio lietuvių šv. Juoza
po parapijos klebonas, š. m. lapkričio 20 d. sulaukiąs kuni
gavimo 25 metų sukakties. šiemet sukako ir 20 metų, 
kai kun. Valantiejus klebonauja Waterburyje.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

maišytum b 
iviais, bijote 
nistinės agiijj

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN CIACCIO 
Knock-Knock Inn

8510 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.
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CARMELA BORTONO
Ave., Brooklyn, N. Y.
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Iš Vytauto Didž. Gyvenimo
(Tęsinys)

Vytautas pas kryžiuočius
Lenkų giminaičiai mozū

rai gyveno netoli Lietuvos, 
už didelių ir pelkėtų Sūdu
vos miškų. Į jų šalį, dar 
esant gyvam Kęstučiui, bu
vo nutekėjusi jauniausia jo 
dukrelė Danutė, kurią vedė 
Mozūrų kunigaikštis Jonu
šis. Išeidama į Mozūrus, ji 
buvo pakrikštyta ir gavo 
naują, Onos, vardą.

Vytautas, pabėgęs iš Krė
vos rūsio, slaptais keliais 
nusiskubino į šią savo sese-

gauti paramos kovai su Jo
gaila. Bet atvykęs į Jonušio 
pilį, patyrė visai ką kitą. 
Vytauto sesuo Danutė gal ir 
labai norėjo padėti savo bro
liui atgauti tėvo žemes, bet 
jos vyras tam nepritarė. Jis 
bijojo, kad paskum nereikė
tų Vytautui grąžinti tų že
mių, kurias buvo pagrobęs 
iš Kęstučio, kai šis paskuti
nį kartą ėjo ginti Trakų. 
Vytautui ir jo broliui Taut- 
vylai, kuris taip pat atbėgo 
į Mozūrus, Jonušis pasiūlė 
po nedidelį miestelį ir parei
kalavo apsikrikštyti. Taut- 
vyla tuo pasitenkino: jis ap
sikrikštijo ir pasiliko gyven
ti Mozūruose, jam paskirto
je vietoje.

Vytautui toks svainio pa
siūlymas nepatiko. Jis ne
ieškojo svetimame krašte 
tik ramios vietelės, kurią 
būtų radęs ir pas kitus kai
mynus, ne pas gimines. Jo 
širdis negalėjo nurimti sve
timajame krašte, kol jo tė
viškėje sėdėjo pusbroliai, 
taip negražiai jį apvylę. Mil
žino dvasia skatino jį nenu
sileisti ir ginti sumindžiotas 
savo teises, atsiimti tad, kas 
iš tėvo jam teisėtai priklau
sė. Pabėgęs kaliniu, jis norė
jo grįžti į Lietuvą garbingu 
kunigaikščiu. Iš savo svai
nio, Mozūrų kunigaikščio, ti
kėjosi gauti ne paprastą 
miestuką, bet nors kiek ka
riuomenės ir iš tėvo pagrob
tas žemes. Nieko gero nega
vęs, Vytautas ėmė dairytis į 
kitus kraštus, iš kurių galė
tų susilaukti paramos.

Sunkiame varge
Bet kas iš tikrų jų galėjo 

Vytautui padėti, sunkiame 
varge atsidūrus? Rusai tik 
neseniai buvo pergyvenę 
sunkias dienas, gindamies 
nuo laukinių totorių, kurie 
smarkavo visame jų krašte. 
Lenkuose tada buvo sąmy
šiai ir netvarka; jie patys 
po metų kitų kreipėsi į Lie
tuvą, ieškodamies čia tinka
mo karaliaus. Vieni kryžiuo
čiai, vakarų kaimynai, tada 
buvo stiprūs ir galingi. Vy
tautui ir ėmė rūpėti jų pa- 
gelba. Gal ne vieną kartą šią 
mintį jis vijo šalin ir vėl ją 
susigrąžindavo. Juk kryžiuo
čiai buvo pikčiausi Lietuvos 
priešai, su kuriais nekartą 
kovos lauke tekdavo grum
tis, kurių maisto sandėlius 
Užnemunėje degino! Jo tė
vas Kęstutis visą savo am
žių su jais kovojo!...

Tačiau Vytautui kito kelio 
tada nebuvo. Norėdamas at
siimti savo tėvo palikimą, 
- Žemaičių ir Jotvingių 
kraštą, — jis turėjo kviestis 
talkon tuos pačius kryžiuo
čius, su kuriais Jogaila jau 
seniai bičiuliavosi. Šis buvo 
jau pramynęs kelią į Prūsų 
šalį, kur Vytautas nukelia
vo iš Mozūrų krašto. Bet jis 

Kauno VilM^ Į nukeliavo ten ne tam, kad 
paskui kam nors keršytų ir 
spąstus spęstų. Jis norėjo

. - Lieturo;? s- į
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Kryžiuočių sutikimas
Atvykus Vytautui į Prū

sus, kryžiuočiai jį sutiko 
šaltai ir išdidžiai. Vyriau
sias jų vadas, vadinamasis

magistras, net pasijuokė 
juo. „Kodėl tu nepasidavei 
mums tada, kai savo ranko
se turėjai Vilnių?” — priki
šo jis Vytautui. — „Dabar 
neturi nei žemių, nei žmo
nių”. Aišku, Vytautas nega
lėjo nieko kryžiuočiams duo
ti — jis buvo bejėgis ir be
ginklis. Tuo tarpu iš Jogai
los jie buvo jau gavę dides
nę Žemaičių dalį, pasižadėji
mą pakrikštydinti Lietuvą 
ir sutikimą įsileisti vokiečių 
kunigus, pirklius ir amati
ninkus. „Ar apsimoka tat 
remti Vytautas ir pyktis su 
Jogaila?” — rasit, galvojo 
taikingesnieji kryžiuočiai. 
Bet vyresnieji jų vadai buvo 
gudrūs kaip žalčiai. Jie vei
kiai sumojo, kad naudoda
mies lietuvių nesantaika, 
galį laimėti daugiau, negu 
Jogaila buvo jiems pažadė
jęs. — Vytautą jie priėmė ir 
apgyvendino savo sostinėje, 
Marijenburgo pilyje.

Ši pilis stūksojo Vislos 
upės žiotyse, netoli Baltijos 
jūros. Tai buvo tvirčiausias 
kryžiuočių lizdas, kur jau 
antras šimtas metų nuolat 
spietėsi Vakarų Europos ri- 
tieriai, jų talkininkai. Čia 
jiems netrūkdavo nei skanių 
valgių, nei pramogų. Žygiai 
i Lietuvą dažnai jiems bū
davo taip pat tik maloni 
pramoga, tartum kokia me
džioklė, kurioje dalyvaudavo 
įvairūs Vakarų Europos 
pramuštgalviai.

Širšių lizde
Patekęs į tokį širšyną, 

Vytautas iš pradžių turėjo 
kęsti niekinamas ir užgau
liojamas. Bet jis buvo kan
trus ir ramus. Giliai paslė
pęs pyktį ir panieką, jis mo
kėjęs nusišypsoti ir net ma
loniai pasišnekėti. Kryžiuo
čiai dėl to pamažu atlyžo, o 
kai kurie iš jų, arčiau Vy
tautą pažinę, įsitikino, jog 
jo gabumai toli juos pranok
sta. Paskui jie net viešai 
skelbėsi niekada neturėję 
pas save išmintingesnio ir 
gudresnio vyro kaip Vytau
tas. Iš tikro, Marijenburge 
jis nesėdėjo rankų sudėjęs, 
ir negaišo laiko riterių žai
dimuose. Naudodamasis kry
žiuočių viešnage, Vytautas 
stebėjo jų karius, tyrinėjo 
jų pilis, domėjosi jų valsty
bės santvarka. Taip jis kiau
rai pažino kryžiuočių gyve
nimą, jų apgaules ir nedo
rus įgeidžius. Be to, drau- 
gaudamasis su kitų kraštų 
riteriais — su prancūzais, 
anglais, italais ir kt. — ir iš 
jų nemaža pasimokė. Visa 
tai paskui jam padėjo ge
riau valdyti Lietuvą ir leng
viau grumtis su savo prie
šais.

Tačiau jis buvo atvykęs į 
Prūsus ne mokytis, o reng
tis į karą su Jogaila. Kry
žiuočiai iš pradžių mėgino 
juodu sutaikyti ir ramiu bū
du išsiderėti daugiau žemių 
Lietuvoje. Bet Jogaila, 
smarkiai supykęs, kad jie 
remia Vytautą, nutarė atsi
imti ir dovanotus Žemai
čius. „Visi žemaičiai”, — 
rašė jis į Marijenburgą, — 
„pasidavė mums ir mūsų 
mielam broliui Skirgailai”. 
Vokiečiai paskelbė jam už 
tai karą. Tuo būdu pirma 
buvę geri bičiuliai ir drauge 
kovoję su Kęstučiu ir Vy
tautu, dabar jau susivaidijo.

Su svetima kariuomene
Vytautas to ir laukė. Ka

riaudamas su Jogaila jis ti
kėjosi atgauti savo tėvo že
mes. Drauge su kryžiuočiais 
jis išvyko į Lietuvą 1383 
metų rudenį. Nelengva jam 
buvo su svetima kariuomene 
žygiuoti mylimos tėvynės 
laukais ir miškais! Tiek 
daug kartų kryžiuočiai buvo 
ją kamavę ir skriaudę, o da
bar naudojasi dar pačių ne

Šį sekmadienį, lapkričio 
19 d., Waterburio, Conn., lie
tuviai pagerbs kun. Juozą 
Valantiejų, šv. Juozapo pa
rapijos kleboną, sulaukusį 
kunigavimo 25 metų ir kle
bonavimo 20 metų sukakčių. 
11 vai. ryte bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos, o 6 
vai. vak., parapijos audito- 
riume, pagerbimo vakarienė, 
kurios metu Jubilijatui bus 
įteiktas D. L. K. Gedimino 
ordinas.

Čia trumpai susipažinki
me su Garbiojo Jubilijato 
gyvenimu.

Kun. J. Valantiejus gimė 
1883 m. liepos 26 d., Butkai- 
čių kaime, Vačgirio parap., 
Raseinių apskr. Sūnus Jono 
ir Veronikos Juškytės. Lie
tuviškai skaityti bei rašyti 
pramoko pas kaimo „darak
torių”, už ką jo tėvelis buvo 
rusų valdžios kalėjime kan
kinamas. Vėliau jubilijatas 
ketveris metus lankė val
džios pradinę mokyklą.

Į Ameriką atvyko 1900 m. 
rugsėjo 12 d. Waterbury be
dirbdamas įvairiose dirbtu
vėse, lankė vakarinę mokyk
lą ir privačiai mokėsi pas 
dabartinį mokyklų viršinin
ką, dr. Tarną Condon. 1904 
— 1910 m. lankė bei mokslą 
baigė La Salette College ir 
St. Thomas Preparatory Se
minary Hartford, Conn. Fi
losofijos ir teologijos moks
lus baigė 1914 m. Friburge, 
Šveicarijoj. Pasauliniam ka
rui prasidėjus, dijakonas 
Juozas, pilnas idealių svajo
nių, grįžo į Ameriką ir 1914 
m. lapkričio 20 d. J. E. vys
kupo J. Nilan įšvęstas kuni
gu Hartforde, Conn.

Po šventimų naujas dva
sios vadas trumpą laikotar
pį darbavosi kaip vikaras 
Ansonijoj, New Britaine, 
Hartforde ir Waterbury.

1919 m. gegužės 29 d. kun. 
Valantiejus paskirtas Wa
terburio šv. Juozapo parapi
jos administratorium ir vė
liau klebonu. Kun. Valantie
jui bevadovaujant, Water
burio lietuvių kolonijai, at
naujintas bažnyčios vidus, 
stacijos, altoriai, pastatyta 
nauji vargonai, įdėti gražūs 
bažnyčios langai, patobulin
tas bei išmokėtas našlaitna- 
mis, vyčių klubas, nupirkta

grynais pinigais už $25,000 
vertės žemės, pastatyta gra
žiausia išeivijoj lietuvių mo
kykla, milžiniška salė, bow
ling alleys, padidinta bei at
naujinta klebonija ir daugel 
kitų statybos, apšvietos bei 
dailės šakose gražių darbų 
nuveikta.

Kun. J. Vaiantiejaus švel
nus būdas, maloni šypsena 
bei prakilni širdis visus prie 
savęs vilioja ir ragina į ben
drą lietuvišką visuomeninį 
darbą ir didesnį Dievo bei 
artimo meilės įgijimą.

Už nepaprastai gražų ir 
naudingą visuomeninį pasi
darbavimą Lietuvos respub
likos valdžia š. m. vasario 
16 d. kun. J. Valantiejų ap
dovanojo L. D. K. Gedimino 
ordinu, kurį gen. konsulas 
Jonas Budrys yra įgaliotas 
šioje iškilmėje įteikti.

Malonu pažymėti, kad 
1926 m. rugpiūčio 24 d. L. 
Vyčių seime kun. Valantie
jus išrinktas Lietuvos Vyčių 
organizacijos garbės nariu.

Į minėtų sukakčių iškilmę 
susirinkę valdžios bei drau
gijų atstovai, dvasios vadai, 
profesijonalai, biznieriai ir 
iš visur gausinga lietuvių 
visuomenė šios iškilmės so- 
lemnizantui, mylimam dva
sios vadui ir darbščiam bei 
sumaniam klebonui kun. J. 
J. Valantiejui linkės ir dai
nuos „Ilgiausių metų!” Lai 
gyvuoja Waterburio lietuvių 
didis bičiulis ir vadas, gerb. 
kun. Juozas Valantiejus!

Palydas.

Balys Sruoga

NEMARI BUS LIETUVA

LICENSES 
BEER, WINES & LIQUUORS 

WHOLESALE AND RETAIL
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tuvių nesantaika! Jie trau
kė į mūšį, kur turėjo susi
kauti brolis su broliu...

(Bus daugiau)

Nėra tokio darbo, tokio 
pašaukimo, kurs neleistų 
žmogui, turinčiam bet kokį 
mokslišką gabumą ar palin
kimą, paskirti dienos dalelę 
kitam darbui.

— Vittenbach.

GEDIMINAS
Mes išmirsim. Amžiai slinks. 
Ąžuolai pavargs, sulinks. 
Miestas amžiais nemarus 
Lietuvos sargyboj bus!
Kol lietuviui Vilnius švies, 
Kol jo meilė bus gyva, — 
Amžių amžiai tesrovės: 
Nemari bus Lietuva!

KARIAI
Te per amžius mus gaivina
Miestas mūsų Gedimino!
Te per amžius jo šviesa
Šviesis Lietuva visa!
Te lietuviui Vilnius bus
Meilės džiaugsmas ir dangus!

Fragmentas iš „Sakalo” leidinio „Giesmės apie Gediminą”.

Lenkijos Valstybės Padalinimai
Ką tik įvykęs Lenkijos pa

dalinimas yra nepirmas is
torijoje. Aštuoniolikto am
žiaus gale beveik 20 metų 
laikotarpy buvo net trys 
Lenkijos dalinimai. Dabar 
dalinime dalyvavo tik Rusi
ja ir Vokietija, o beveik 
prieš 150 metų prie dalinimo 
stalo sėdėjo Rusija, Prūsija 
ir Austrija. Kadangi anais 
laikais Lenkija ir Lietuva 
sudarė bendrą valstybę, tai 
anie dalinimai nelenkė ir 
Lietuvos.

Aštuonioliktam šimtmety 
Rusija buvo užsimojusi pati 
viena prisijungti lenkų ir 
lietuvių žemes, tačiau šitai 
padaryti jai sukliudė Prūsi
ja ir Austrija. Visos trys su
sitarusios, primesdamos 
Lenkijai „disidentų” (neka- 
talikų) persekiojimą, pirmą 
kartą Lietuvos — Lenkijos 
valstybę apkarpė 1772 me
tais. Rusija pasiėmė Lietu
vos žemes į šiaurę ir į rytus 
nuo Dauguvos ir Dniepro; 
sausuma siena buvo praves
ta tiesia linija tarp Polocko 
ir Rohačevo. Lietuva neteko 
Daugpilio, Polocko, Vitebsko 
ir Mohilevo. Lenkijos žemė
mis pasidalino Austrija ir 
Prūsija. Austrijai teko pa
čios pietinės Lenkijos žemės 
su Lvovo ir Krokuvos mies
tais.

Prūsija panaikino Lenki
jos koridorių į jūrą: Pama
rio, Varmijos ir Noteces pa
upio žemes. Siena apytikriai 
pravesta Notecos ir Dravan- 
tos upėmis, perkertant Vislą 
prie Torno. Lenkija prarado 
Elbingą, Manienbergą, Kul- 
mą, Graudencą, Inovraclovą 
ir k. miestus.

Po šio pirmojo padalinimo 
Lenkijoje kilo sąjūdis, kuris 
privedė prie valstybės san
tvarkos pakeitimo: tai buvo 
1791 metų gegužės mėn. 3 d. 
priimtoji konstitucija. Pati 
konstitucija nebuvo įgyven
dinta. Šito neleido kaimyni
nės Rusija ir Prūsija, būkš- 
taudamos, kad apkarpytoji 
Lenkija nesustiprėtų ir ne
atsigriebtų, nes ji dar buvo 
palikusi gana didelė. Antra 
vertus, abi kaimynės jau ga
vo įsitikinti, kad viena kuri 
iš jų visų Lenkijos žemių 
negaus, kaip tat tikėjosi per 
pirmąjį padalinimą, nenorė
damos dar visai išparceliuo
ti. Teko bendru laimikiu pu
siau dalintis toliau. Šį kartą 
antrajai parceliacijai progą 
davė pačios Rusijos pakurtas 
Lenkijoje Targovicos sukili
mas pieš priimtąją konstuti- 
ciją. Neva sukilėlių šaukia
mos, Rusija ir Prūsija išsi
dalina Lenkiją antru kart 
(1793). Dabar Rusija pasi
ėmė beveik keturis kart dau
giau žemių, kaip per pirmą
jį pasidalinimą. Prūsija ant
rose dalybose gavo tokią pat 
Lenkijos teritorijos dalį, 
kaip 1772 metais, užimdama 
Poznanės bei Silezijos sritis 
ir prislinkdama visai prie 
Varšuvos. Austrija šioje

parceliacijoje nedalyvavo.
Dabar Lenkijos, žemės 

apie Krokuvą ir Varšuvą ne
sudarė nei geros vaivadijos. 
Visa kita, kas buvo likę, pri
klausė Lietuvai ir apėmė 
grynai tautines jos sritis, iš
skyrus patį Brastos žemių 
nuokampį ir Kuršą. Štai dėl 
ko gen. Tadas Kosciuška, 
1794 metais pakėlęs kardą 
Lenkijai ginti, šaukėsi lietu
vių jų pačių kalba. Deja, 
Kosciuškos pulkai buvo per- 
silpni pasipriešinti rusų jė
gai. Pralaimėję ties Macie- 
jovcais, netoli Varšuvos, jie 
tik pagreitino Lenkijos žlu
gimą. Kaip buvo pradėjus, 
taip ir baigė Lenkiją — Lie
tuvą dalintis Rusijos carienė 
Kotryna II ir šį kartą gavo 
stambiausią dalį: Kuršą, vi
sa Lietuvą iki Nemuno ir 
Gardino — Brastos žemę. 
Prūsijos karaliui Fridrichui 
II taip pat teko pusė lenkiš
kų ir pusė lietuviškų sričių: 
jis priglaudė Varšuvą su 
apylinkėmis, Mozūrijos už
kampį su Lomža ir Lietuvos 
Užnemunę su Suvalkais, Sei
nais, Marijampole, Aleksotu. 
Austrijos ciesorius Pranciš
kus II priglobė Krokuvos ir 
Liublino žemes ligi Būgni.

Šitų Lenkijos dalybų me
tu Prancūzijoje iškilo Napo
leonas, kurs nugali Prūsiją 
ir su Prūsijos sandarbininke 
Rusija 1807 m. Tilžėje pada
ro taiką. Pagal šią taiką 
Napoleonas iš Prūsijos nu
kariautų žemių atstatė Len
kiją, kaip Varšuvos Kuni
gaikštystę. Bet Napoleonas 
Lenkijos prie jūros neprilei
do.

Po šios taikos Napoleono 
ir Rusijos caro Alenksandro 
I bičiulystė, atremta užka
riavimų politika, nebuvo nei 
nuoširdi, nei patvari. Rusija 
pirmiausia supyko, kam Na
poleonas Varšuvos kuni
gaikštystę dar padidino, pri
dėdamas jai ir Austrijos pa
siimtas žemes: beveik visą 
per antrą padalinimą paimtą 
gabalą. Lenkai atgavo Kro
kuvą, Sandomerių, Liubliną, 
Zamostės miestą. Varšuvos 
kunig. padidėjo 46,000 kvad. 
klm. ir pusantro mil. gyven
tojų. Ar Rusijai buvo tai 
naudinga? Ar buvo jai iš vi
so naudinga remti Europoje 
šeimininkaujantį Napoleoną 
ir blokuoti Angliją? Pats 
Napoleonas šviesiau už dieną 
matė, jog „ne”, ir jis padarė 
išvadą ir pradėjo garsųjį 
žygį į Rusiją. Prie Maskvos 
Napoleono armija šalčio ir 
bado nugalėta pakriko.

Po Napoleono smukimo, 
1815 m. įvyksta Vienos kon
gresas, per kurį Rusija tvir
tu balsu pareikalauja visos 
Varšuvos kunigaikštijos. 
Prūsija irgi to paties užsi
prašo, nes ji turinti gauti vi
sas Saksonijos valdytas ir 
globotas sritis. Varšuvos ku
nigaikštystė buvo perkrikš
tyta ir apkarpyta. Tada tarp 
Rusijos ir Vokietijos buvo

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3279 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2737 
Fulton Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

JOHN J. BALLAS
2737 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 574 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 269 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADELHEID BECKMANN
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1387 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

1387 Bedford Ave. Bar & Grill, Inc.
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 363—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
FRANK ZARZECKI & WITOLD MOSCTCKI 
363—5th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 7726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 945 Franklin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises .

MONTGOMERY BAR & GRILL, INC. 
945 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB11337 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 
Montague 
County of 
premises.

78 Montague St.

NOTICE is hereby given "that License No. 
RL 4462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MURRY CAFE, Inc.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3487 has been issued to the undersigned 
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
LEO S. STAR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 Lincoln Road, Borough 
of Brooklyn. County, of Kings, to be con
sumed on the premises.

LINCOLN TERRACE INN. INC.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law jat 3856-3858 Flatlands Ave., BO’ 
rough of 
consumed 

3856-3858

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2394 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAMUEL GOLD
2394 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MACON BAR & GRILL, Inc.
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con; 
sumed on the premises.

252—3rd

NOTICE
RL 3218 _________________  _____ _
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 383-5 Park Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH GIORDANO
333-5 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 E. New York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CANTON TAVERN. Inc.
1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 183 Richards St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS X. DUNN 
Buster Dunn’s Bar & Grill

183 Richards St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 2681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 561-563 — 5th Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Alp Tavern

56-563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Street, 
Kings,

LEO

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

SPRINGER
Brooklyn, N. Y.

per Lenkiją pervesta siena, 
kuri išsilaikė iki Didžiojo 
karo.

Lenkija ne kartą mėgino 
sukilti. Turim garsius suki
limus: Krokosmetis 1831 m. 
ir lenkmetis 1863 m. Į tuos 
sukilimus lenkai bajorai bu
vo ir Lietuvą įvilioję.

V'.'
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Lapkričio 17 d., 1939 m.
Lapkričio 1

PROF. K. PAKŠTO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS

PITTSBURGH, PA

vykia pateko į teismo tyri
nėjimą; už ilgas valandas 
darbo ir kitką uždėta 190,- 
000 pabaudos; gal teisme 
pasiseks numažint tą baus
mę. J. K.

Gražus koncertas PHILADELPHIA, PA.
Lapkr, 12 d. Amerikoj gi

musiam jaunimui kalbėjo 
Auditorium Hotel, Chicago.

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskričiai lapkr. 17 d. 7 vai. 
West Side Hall, Chicago.

Aušros Vartų par. lapkr. 
19 d. 2 vai., tos parapijos 
salėje, Chicago.

„Draugo” jubiliejaus pro
ga Shoreland Hotel lapkr. 
19 d. 8 vai., Chicago.

Waukegan, Kenoshoje ir 
Racine prakalbų laikas bus 
paskelbtas vėliau, kai jau 
bus susitarta su vietos vei
kėjais.

Lapkričio 26 d. numato
mos prakalbos East St. 
Louis, Ill. ir po jų, gal būt, 
pavyks suruošti prakalbas 
Springfield, UI. ir Kansas 
City.

Vėliau numatomos
• prakalbos:

Gruodžio ir sausio mėn. 
prof. K. Pakštas sakys eilę 

. prakalbų įvairiuose ameri
kiečių klubuose Arkansas, 
Louisiana, Te^as valstybėse.

Vas. mėn. kalbės Chiea- 
goje, Grand Rapids, Detroit, 
Rochester, New York, New
ark, Philadelphia ir Balti
more.

Vasario pabaigoje ir kovo 
pirmoje pusėje landys Con
necticut ir MassachusettsI 
valstybes.

Nuo kovo 15 d. numato
mas didelis prakalbų marš
rutas išilgai Kanadą nuo 
Rytų į Vakarus, apimąs 
daugelį klubų ir organizaci
jų'visuose didžiuose Kana
dos miestuose.

Liepos mėnuo ir pirmoji 
rugpiūčio pusė yra vėl užim
tas Kalifornijos Universitete 
Los Angeles politinės geo
grafijos paskaitoms vasari
niame semestre.

Nuolatinis adresas: Prof. 
K. Pakštas, 38 Tower St., 
Worcester, Mass.

Lapkričio 12 d. šv. 
cento par. mokyklos 
įvyko bendras Dangun 
gimo ir šv. Vincento parapi
jų chorų antras koncertas, 
kuris visais atžvilgiais ge
riausiai pavyko. Programa 
išpildyta bendro choro, va
dovaujant varg. J. L. Senu
liui ir varg. A. V. Sadauskui 
labai vykusiai. Sudainuota 
beveik visos pasaulinėj pa
rodoj atliktos dainos. Solo 
sudainavo M. Katiliūtė, 
akompanuojant W. Cinikui; 
jos dainavimas visų labai 
nuoširdžiai sutiktas. Gražiai 
solo padainavo ir A. Sadaus
kas; buvo ir duetas.

Vakaro programai vado
vavo kun. J. Vaišnoras. 
Trumpai pakalbėjo inž. A. J. 
Mažeika. Publikos buvo pil
na salė. Atsilankiusių tarpe 
buvo seserys pranciškonės 
su savo motina priešakyje, 
kun. Jurgutis, kun. Misius, 
kun. Pikutis ir k.

Po koncertui buvo šokiai. 
Visi dalyviai šia pramoga 
labai patenkinti. Linkėtina, 
kad šis jungtinis choras ir 
daugiau surengtų panašių 
pramogų.

Vin- 
salėj 
žen-

Šv. Vincento parapijos 
draugijos penktadienių va
karais mokyklos salėj turi 
laimėjimų vakarus parapi
jos naudai. Parengimai vy
kę, kadangi duodama daug 
naudingų dovanų ir parapi
jiečiai į juos gausingai lan
kosi.

Pirmadienį, lapkričio 20 
d., šv. Vincento mokyklos 
salėj parapijos jaunimas 
rengia didelį kalakutų vaka
rą.. Programa bus įvairi.

1940

Lapkričio 5 d. Dangun 
Žengimo parapija turėjo 
kortų vakarą. Išdalinta daug 
gražių dovanų. Dalyvių tar
pe buvo atvykusių ir'iš to
liau. A. J. M.

BALTIMORE, MD
Naujausi ir gražiausi Dariaus 

ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 

, mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė dova
na pasiuntimui Lietuvon. Kaina 
25e už vieną. Užsakant pažymė- 
kit kokiais norit mėnesiais, lietu
viškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY 

332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. Harrison 6-1693

8. J. SHAWKOMIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS —
' BALZAMUOTOJA8

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauiku — Savininkas 
Gamintoju . Geriausios Būties 

Nuraminančių Gėrimų
Pamėęlnklt mūsų specialų Drink- 

Mlxar TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuvlėko bra

voro alų It New Britain
CRBMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: sallūnams, 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite visur to vardo 
Sodės ir Alaus

91-03 Warwick St., Newark, N. 3.

— Šią savaitę vėl dvejos 
laidotuvės: Tam. Pilypaus- 
ko ir Katrynos Bendravičie- 
nės; taip retėja senesnių 
lietuvių eilės.

— Lapkr. 12 d. įvyko šv. 
Vardo vyrų dr-jos Komuni
ja. Kun. L. J. Mendelis pa
sakė įdomų pamoksią apie 
Šv. Raštą, apie atsiradimą 
visokių klaidingų tikėjimų. 
Įspūdinga buvo visiems pa
siklausyti ir kokia yra į- 
steigta Bažnyčia. Kas daž
nai skaito Naują Testamen
tą, tiems plačiai atsiskleidė 
Bažnyčios istorija. Nežinant 
naujo Testamento, įdomus 
pamokslas greitai paspruks 
iš minčių, užtad verta skai
tyti Šv. Raštą.

— Lapkr. 12 d. popiet pa
rapijos salėje įvyko metinė 
austrių puota; salėje ir mo
kyklos kieme svečių buvo 
daug. Tuo pačiu laiku liet, 
respublikonų klubas kitur 
turėjo puotą. Tą patį popie
tį bendrovės salėje buvo su
rengtas Vilniaus atgavimo 
minėjimas. „Dainos” choras 
iš 15 asmenų gražiai padai
navo Lietuvos dainelių; čia 
publikos buvo , nedaug; žy
miausias kalbėtojas buvo 
Tysliava; jis pažymėjo susi
rinkimo negausumą, kas į- 
žeidžia baltimoriečių patri- 
jotizmą. Tikrai mūsų miesto 
veikėjai yra karštgalviai, 
kaip lenkiški ponai; aukštai 
šoka, žemai puola, nesutar
dami skirti tinkamo laiko 
parengimams ir tokiu būdu 
ugdo visuomenišką pakriki
mą.

— Juočio Co. didžiulė siu-

Pasisekė
Šv. Kazimiero par. šv. 

Vardo dr-jos maskaradų ba
lius pasisekė visais atžvil
giais. Baliaus komisija ruo
šėsi per 2 savaites, bet dar
bas nebuvo veltui. Salė buvo 
pilna dalyvių. Daug jaunimo 
atsilankė, visi buvo paten
kinti. Maskaradų baliaus rė
mėjais iš anksto buvo J. Ka- 
žemėkas, P. Geležinis, Ad. 
Kebelčikas, J. Samsonavi- 
čius, K. Gauba, St. Žvilgai- 
tis, grab. J. Kavaliauskas, 
P. Lukas, P. Tauliūnas, P. 
Tamulis. Jie suaukojo 40 do
lerių.

Jaunuomenė baliuje laikė
si labai mandagiai, už ką 
tenka jaunimui padėkoti. 
Draugijai, kiek teko nugirs
ti, pelno liksią apie 115 dol. 
Visiems baliaus darbinin
kams suruoštas vakarėlis.

Klubo pramoga
Pietinėje miesto dalyje 

lietuviai turi savo namą, 
kur Lietuvių Tautos Pašal- 
pinis Klubas turi savo susi
rinkimus (928 Moyamensing 
Avė.), šeštadienį, lapkričio 
18 d., klubas rengia kalaku
tų balių, kuriame bus, gali
ma laimėti net 22 kalakutus. 
Klubo nariams išsiuntinėtos 
laimėjimo knygutės su 24 
bilietėliais už 1 dol. Kas 
daugiau knygučių išparduos, 
gaus dovanų — kalakutą.

Klubas remia savo narius 
ligoje ir išmoka pomirtinę. 
Klubiečiai ypatingai turėtų 
paremti savo klubo darbą. 
Visi klubiečiai kviečiami at
silankyti ir pasikviesti savo 
šeimas, draugus.

Turtinga vargšė
Šiamis dienomis mirė Ju

lia Preuss, 86 metų senukė, 
gyv. pietinėje miesto dalyje. 
Visi ją laikė labai neturtin
ga moteriške, bet, jai mirus, 
jos name rasta turto 120 
tūkst. dolerių vertės. Ji pati 
kentė didelį skurdą, šykščiai 
gyveno, o jos turtas rūdijo 
paslėptas. K. Dryža.

Lietuvnj „Business 
Directory”

Tokia knyga seniai buvo 
mums reikalinga. Darbas 
jau pradėtas; įvairi medžia
ga renkama. Prof, ir versi. 
Sąryšys lapkr. 2 d. galutinai 
užgyrė to darbo vykdymą, 
įgaliodamas Praną Pūką ir 
Petrą Staniškį tą darbą at
likti.

Knygoje bus sąrašas visų 
vietinių lietuvių draugijų, 
bažnyčių, klubų, chorų ir ki
tokių organizacijų. Bus Lie
tuvos istorinių faktų, pa
veikslų, įvairių lietuvių gar
sinimų ir informacijų. Kny-| 
gai reikalingi adresai: mūsų 
profesionalų, pramonininkų, 
amatininkų, lietuviškų biz
nių, visuomenės įstaigų. 
Prašome kooperacijos.

Šiuo reikalu išsiuntinėti 
laiškai, prašant suteikti ži
nių. Jei kuri draugija nega
vo laiško, prašom prisiųsti 
savo organizacijos trumpą 
istoriją žemiau nurodytu 
adresu; bus atspausdinta 
nemokamai. Knygą bus ga
lima gauti pas Liet. Versi, 
ir Profes. Sąryšio valdybą.

Fr. Pūkas,
609 N. 12th St.

JERSEY CITY, N. J
— Parapijos metinė vaka

rienę įvyks lapkričio 19 d. 
par. salėje, Grand St. ir 
Manning Ave. Newark© No. 
1 autobusas priveža prie 
durų. Vakarienės metu bus 
trumpos kalbos ir dainos; 
po vakarienės šokiai. Bilie
tas $1.25.

— Novena prie šv. Onos'

kiekvieną antradienį; lietu
viškai 7:30, angliškai — 
8:15 vai. Noveną veda kleb. 
kun. M. Kemežis.

— Į pirmas lietuvių kal
bos pamokas atsilankė apie 
40 jaunuolių; visiems patiko 
kun. Kemežio aiškinimai. Į 
pasilinksminimo vakarą lan
komasi labai gausingai; 
daug naujų veidų iš tolimes
nių vietų.

— Trečiadienio vakaras 
mūsų parapijoj yra mūsų 
jaunimo vakaras. Visi jau
nieji kviečiami atsilankyti. 
Lietuvių kalbos pamokos 
bus kiekvieną trečiadienio 
vakarą jaunimui 7:30 vai. 
Visi, kurie nori pramokti 
lietuvių kalbos, teatsilanko.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is'hereby given that License No. 
RL 2832 has ‘ - - - . . .
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Tavern Bona Vita

— 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
423 — 3rd Avenue. Borough 
County of Kings, to be con-

-123

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WALTER WILK 
Walter’s Bar & Grill

453 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2318 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

SALVATORE 
Atlantic Bar 

Atlantic Ave.,

con*

2318

RAINONE
& Grill 

Brooklyn, N. Y.

CHICAGO, ILL
Pagerbs dr. Pošką

Čia gauta žinia, kad 
Jonas P. Poška, žinomas vei
kėjas, apdovanotas D. L. K. 
Gedimino ordinu. Jo arti
mieji draugai šia proga 
gruodžio 2 d. Sherry viešbu
tyje ruošia pagerbimo ban- 
kietą. Komitetą sudaro Al. 
Kumskis, dr. K. Draugelis, 
Puzauskienė, Kvietkienė, V. 
Rėkus, B. Jakaitis, F. Pau
lius, Ivinskaitė. Laukiama 
žymių svečių. Bus įdomi 
muzikalinė programa.

CLEVELAND, OHIO

dr.

NOTICE is hereby given 
RL 7316 has ' 
to sell beer, 
Section 132A 
trol Law at
Ave., Borouth of Br 
to be consumed on I 

WILLIAM &
DeKalb Ave., 
Grand Ave.,

that License No. 
been issu d to the undersigned 

wine a.ic> li.
of the A f 
362 Della b

r ,t retail under
1 > B werage Con- 

Grande. & 238 
C u >ty of

362
238

OU! OS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 7104 has 
to sell beer, 
Section 132A 
trol Law at 
of Brooklyn,
sumed on the preir 
PHILIP SOCRATE 
456 DeKalb A .,

Cvu

i .hat License No.
i •' to .he undersigned 

h ,u >r at retail under
. inhol.c Beverage Con- 
G.lb Avenue, Borough 
of Kings, to be con-

& GEORGE SAVIDAS 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby
RW 561 has been issued to the undersigned 
to
Section 132A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

hat License No.

a. d \.i ie at retail under 
of the A coholic Beverage Con- 
318 Hudson Avenue, Borough 
County of Kings, to be con- 
premises.

SALVATORE JORDONO 
Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

beer

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES McDADE, Inc.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2101 Mill Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN M. GABRIEL 
Mill Basin Hofbrau

Ave., Brooklyn, N. Y.2101 Mill

NOTICE
RL 2996 .. .... _______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill 

Livingston St.,

is hereby given that License No. 
has been issuėd to the undersigned

127 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 508 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3042 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

JOHN T. WAMSLEY
3042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough 
■ f Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7688 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 917 DeKalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on thn premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONNOL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3260 has been issued to the undersigned- 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291-3 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 287-9 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA
287-9 Hudson Ave., Brooklyn, N, Y.

„AMERIKOS”
NĖS BI<

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 Lincoln Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LINCOLN TERRACE INN, Inc.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No.
1 RL 3803 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
: Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
■ trol Law at 627 Central Avenue, Borough 

of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 886 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw at 451 Meeker Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

Stambiausiai 
metines vaka 
platintojais iki 
Brangaitienė, 
E. Matulionytė 
nis, bet šiomis 
ka dar sustipr 
Balkūnas paėn 
ir tikisi, kad ] 
kėjai padės jai 
tinti.

„Amerikos” 
rienė bus gi 
sekmadienį, 6 
reiškimo par. s 
Idol. 25 et. Vi 
skaitytojai pr 
šią vakarienę.

B AZARO

Minės dr. Kudirką
Lapkričio 16 d. sukako 40 

metų, kai mirė dr. Vincas 
Kudirka, šiai sukakčiai pa
minėti Dr. V. Kudirkos dr-ja 
ruošia šį sekmadienį, lapkri
čio 19 d., atitinkamą pro
gramą, kuri bus įvykdyta 
dviejose vietose — 3 vai. 
Kultūros Darželyje, o 6 vai. 
lietuvių salėje. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Dr. Vinco Kudirkos dr-jos 
valdybą sudaro J. Brazaitis, 
V. Debesis, Iz. Samas, A. M. 
Praškevičius, J., Vilčinskas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHELE BOZZA 
Central Garden Rest. Bar & Grill

513 Central Ave.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 4747 has been issued to the undersigned 
to sell beer arid wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 739 — 6th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be ‘ 
sumed on the premises.

JOHN PERROTTA 
Greenwood Grove

739 — 6th Ave., Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416 — 16th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROCCO SCALI 
Alps Bar & Grill

5416—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J

Lapkr. 12 d. mūsų vyčiai 
kėglininkai pralaimėjo Eli
zabeth© vyčiams 2:1. Šį sek
madienį susitiks su maspe- 
thiečiais.

Buvusio žaidimo daviniai: 
Newark
Laukžemis
J. Montvydas
V. Barkauskas
E. Daukšys
V. Daukšys

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be i 
sumed on the premises.

HENRY STERN 
Henry’s Rest. & Tavern

2110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4822 Avenue N. 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

EDWIN A. HACK, Sr. 
4822 Avenue N, Brooklyn, N.

Borough 
con-

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 3136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

MICHAEL J. 
396 Hamilton Ave.,

Kings, to be con-

BEHAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1607 Sheepshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Ft. Greene Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALICE E. WILLS 
Greene Pl., Brooklyn, N. Y.138 Ft.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

214
121
198
145
212

191
192
205
180
172

160
215
145
225
148

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5701—1st Ave., and 102—57th 
Street, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

K. TSAKOUMIS & MIKE PROIES 
Excelsior Rest. B & G 

5701—1st Ave., 
102—72nd St.,

NOTICE 
RL 2800 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535 — 5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, Inc.
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

of

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 802 Caton Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT ANDERSON 
Caton Grill

802 Caton Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Y.

Elizabeth No.
Motches 
Papalis 
Vaičiulevičius 
Kašėta 
Gedminas 
Surplis 
Newalis

890
2

198
171

940 893

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2954 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 869 — 3rd Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

THOMAS FITZGERALD 
Ave., Brooklyn,869—3rd

161

196
189

Borough 
be con-

., N. Y.

177
146

148

212
216

211

181
183
224

915 899 972

YONKERS, N. Y,

„Amerikos” skaitytojai 
Rūkšteliai, A. Štreimikio pa
sidarbavimu, parinko aukų 
vilniečiams lietuviams; po 
1 dol. aukojo O. Juškienė, 
EI. Rūkštelienė, Petrosė Yo- 
veick, Mulatičkas ir Luckie- 
nė. Aukos įteiktos konsula
tui.

Čia veikia lietuvių politi
nis klubas ir moterų draugi
ja; jeigu atsirastų, kas juos 
paragintų, būtų galima gau
ti aukų Vilniaus krašto lie
tuviams sušelpti ir kitiems 
svarbiems tautos reika
lams. Svečias.

KEARNY, N. J,

Tariame širdingą ačiū 
Kearny Moterų Ratelio na
rėms už jų didelį pasidarba
vimą, surengiant sėkmingą 
vakarėlį, kurio visas pelnas 
buvo skirtas mūsų naudai.

Nuoširdžiai dėkojame ir 
visiems atsilankiusiems. Lai 
Gerasis Dievas Jus visus 
gausiai apdovanoja.

Seserys Pranciškonės.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

GIOVONNI NAPALITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Livonia Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ORAZIO GUTTILLA
New Lots Bar & Grill & Pizzaria 

Napolitana & Spaghetti House
907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3252 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021-4023 Glenwood Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

POLLACK & LAURO, Inc. 
4021-4023 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119 Belmont Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 287-289 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-289 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the AJcoholic Beverage Con
trol Law 
907 Myrtle 
County of 
premises.

at 107 Tompkins Ave., and 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

LOUIS WISCH
107 Tompkins Ave. &
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3005 Avenue J, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROGER J. OTIALLORAN 
Midwood Tavern

Avenue J. Brooklyn, N. Y.3005

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2991 has 
to sell beer, 
Section 132A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

DONATO BUGLIONE 
Dane’s Spaghetti House Bar &

2258 Pitkin Ave.,

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-
2258 Pitkin Avenue, 
County of Kings, to

Borough 
be con-

Grill 
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 3532 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2834 Church Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2834 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 540 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 646 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
Myrtle Restaurant & Bar

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 Asland Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALESSANDRO LA VALLE 
Silver Moon Restaurant

51 Ashland Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-* 
trol Law at 112% 5th 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

FORTUNATO 
111%—5th Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough 
Kings, to be con-

SĖSTI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6123 Ft. Hamilton P’way, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
YE OLDE NEIGHBORHOOD INN, Inc. 

6123 Ft. Hamilton P'kway, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law _at 1087-8£L91 Atlantic Ave., Bo
rough of 
consumed

187-89-91

Brooklyn-, County of Kings, to be 
on the premises.
FRANKLIN INN, Inc.

Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 390 
to sell _ ... ____  ____
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 140 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11370 has been issued to the undersigned 
to Bell bee*» at netail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2903 West 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

FANNIE & ROSE PITSCH 
2903 West 8th St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STAR DELICATESSEN, Inc.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 212 
Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER 
Pep’s Self Service Dairies

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS GELFAND 
Gelfand & Herman 

937 Flatbush Ave.,

be consumed on the

& MAX HERMAN 
Kosher Delicatessen 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 433 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4811 Avenue N, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE APOSTOL 
AP Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 535 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ & 
JOHN PONTES

166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metij parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.
SIUTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 

JAUNIEMS VYRAMS 
Vertės $22.50 už $16.50 
Vertės $25.00 už $19.50 
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street ' kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

„Amerikos 
lu jau sma 
ma, ypač šv 
petho parap 
jau beveik 
išrinko save 
zaro rengim 
Jurgio par. 
K. Paulonis, 
dienį bažnyč 
kvietė savo ] 
remti būsim

„Amerikoj 
Jurgio par. 
šio 26, 27 ir 
pethe — vai

s^JU
SUVA3

Moterų 
York — Nei 
ties metinis 
vyks š. m. 
sekmadienį,. 
Apreiškimo 
Brooklyne. 
prašomos ii

S. Su

Redakcijo 
nietė Ange 
drauge su si 
navičiene, „ 
tytoja. A. £ 
slaugytoja ii 
Klaros ligon 
ke.

NAŠLIŲ

Šv. Monik 
dr-ja šį sėli 
čio 19 d., 4 
po mišparų, 
kurioje mal 
visus svečius, 
čia visus a 
bus maloniai

DEMOW 
MIESTO

New Yorko 
bos rinkimų d 
galutini, bet • 
demokratai 1 
tarybos narių 
mą ir galimas 
jie sudarys 
balsų, reikalir 
yoro protest 
naikinti. Įdon 
jimas — buv 
toriaus Al. ]

APREIŠKI

JUBII
Sekmac
84-02 Janu

Bus
Vakarier

Pradžiai
< Rengė]?



KATZ

25 Metų Sukakties

BILIETAS 2 DOL.PRADŽIA 6 VAL. VAKARE.

IR SU VILNIUM NENURIMSIM
BAZARO REIKALAI

No.

ŽYDŲ AUKOS

2423

384

ap-d.d.

New

MAISTO SANDELIAI

y-LANKĖSI Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

nebus! Nenurim- iž

NAŠLIŲ ARBATĖLE

4

< *

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graboriua — Balsamuotojas

Tel.: EVergreen 7-1645

Manhattan Liquor Store Laidotuvių Direktorius

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling St.

kad

Laidotuvių Direktorius

DEMOKRATAI LAIMI 
MIESTO RINKIMUS

S4JUNGIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

leisti svetimiems 
šventąją Lietuvos

PAKELTAS DARBININ
KAMS ATLYGINIMAS

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

tu

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

— Kazio Binkio veikalą 
,,Atžalynas” spalių 15 d. su 
dideliu pasisekimu suvaidi
no Rygos miesto rusų dra
mos teatras.

pa- 
šiol

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

Duoda automoblllug veiturSmi, 
krikitynomi ir Ttioklanu 

pMlTažlntjlmami.

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Priež pat Apceliklmo bažnyčią)

JOSEPH LE VANDA
. X

Ledsniuotas Graboriui ir 
Balaamuotojas

NOTARY PUBLIC

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

VAIKŲ IR DARBININKŲ 
AUKOS

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

suvažiavimas į- 
gruodžio

2 vai.
par.

Visos

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotoj&s 
Modemiška Koplyčia

Kaunas. — „Lietūkis” 
ra paruošęs planą Vilniuje

„AMERIKOS” VAKARIE
NĖS BIČIULIAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, jCounty of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROSE D'AMBROSIA 
Jerry’s Bar & Grill

Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License __
RL 2870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue .U, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETROS COCKOROS 
Pete Strand’s Tavern

Avenue U, Brooklyn, N. Y.

6:0259 , 
RALPHKRUCH

lOTOC.RAFAS
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BORHOOD DiN, 1st. 
Itny. Brooklyn, N.I

tie® that Licenss la

Stambiausiais „Amerikos” 
metinės vakarienės bilietų 
platintojais iki šiol buvo M, 
Brangaitienė, J. Skarulienė, 
E. Matulionytė ir P. Skrode
nis, bet šiomis dienomis tal
ka dar sustiprėjo — kun. J. 
Balkūnas paėmė 100 bilietų 
ir tikisi, kad Maspetho vei
kėjai padės jam juos išpla
tinti.

„Amerikos” metinė vaka
rienė bus gruodžio 10 d., 
sekmadienį, 6 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje. Bilietas 
1 dol. 25 et. Visi „Amerikos” 
skaitytojai prašomi paremti 
šią vakarienę.

,,Amerikos” bazaro reika- 
j lu jau smarkiai išsijudina- 
! ma, ypač šv. Jurgio ir Mas- 
| petho parapijose. Maspethe 
Į jau beveik visos draugijos 
■| išrinko savo atstovus į ba

zaro rengimo komisiją. Šv. 
Jurgio par. klebonas, kun. 
K. Paulonis, praeitą sekma
dienį bažnyčioje nuoširdžiai 
kvietė savo parapijiečius pa
remti būsimą bazarą.

„Amerikos” bazaras šv. 
Jurgio par. salėje bus sau
sio 26, 27 ir 28 d.d., o Mas
pethe — vas. 2, 3 ir 4

W1 Atlantic Alt. b i 
County of Engs, tt to 
remises.
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Redakcijoje lankėsi bosto- 
nietė Angelė Šmigelskaitė 
drauge su savo teta, p. Mili- 
navičiene, „Amerikos” skai
tytoja. A. Šmigelskaitė yra 
slaugytoja ir dabar dirba šv. 
Klaros ligoninėje, New Yor- J 
ke.
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Šv. Monikos moterų našlių 
dr-ja šį sekmadienį, lapkri
čio 19 d., 4 vai. popiet, tuoj 
po mišparų, turės arbatėlę, 
kurioje maloniai pavaišins 
visus svečius.. Rengė jos kvie
čia visus atsilankyti; visi

at
ingas

visiems, 
odelių.
i perkame di

New Yorko miesto tary
bos rinkimų daviniai dar ne
galutini, bet jau aišku, kad 

' demokratai laimėjo miesto 
j tarybos narių vietų daugu
mą ir galimas dalykas, kad 
jie sudarys du trečdalius 

| balsų, reikalingų miesto ma- 
lįoro protestui — veto pa
naikinti. Įdomiausias laimė
jimas — buvusio gurberna- 
toriaus Al. E. Smith o sū

jattan W

APREIŠKIMO PAR. ŠV. VARDO VYRŲ DR-JOS 

25 metų gyvavimo proga

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Sekmad., Lapkričio - Nov. 19, 1939

P. ŠALINSKO SALĖJE
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

Bus įvairių žaidimij ir gražių dovanų.
Vakarienei valgius ir visus reikmenis paaukoja

P. Šalinskas, Šv. Vardo Dr-jos Narys
Pradžia 4 vai. popiet. Bilietas $1.00

Rengėjai visus maloniai kviečia atsilankyti.

naus, kurs kandidatavo kaip 
nepriklausomas demokratas, 
neremiamas jokios grupės, 
tik savo tėvo.

Komunistai balsavimų la
puose savo kandidatų netu
rėjo, bet jie agitavo savo 
partijai ištikimus asmenis 
įrašyti į lapus jų paskirtų 
žmonių vardus. Daugiausia 
tokių įrašytų balsų komu
nistai surinko Brooklyne — 
24,132 (kandidatas Caccio- 
ne), Manhattane — 12,118 
(kandidatas Izrael Amter). 
Komunistai labai rėmė bu
vusį tarybos narį Quill iš 
Bronxo, kurs atsisakė pri
tarti darbo partijos rezoliu
cijai, pasmerkusiai komu
nizmą; Quill pralaimėjo.

Miesto rinkimų galutiniai 
daviniai bus žinomi tik atei
nančios savaitės pradžioje.

Lenkijos Žydų Federacija 
per Generalinį Konsulatą iš
siuntė kabeliu Kaune suda
rytam komitetui raštinei iš
laikyti ir kabeliams tūkstan
tį dolerių. Aukos pagalbai 
eis atskirai.

Kaunas. — Kaip visa Lie
tuvos visuomenė su meile 
aukoja savo nelengvo uždar
bio dalį Vilniaus vargams 
palengvinti, dar pora pavyz
džių: Kauno gatvėse laikraš
čius pardavinėją vaikai su
rinkę suaukojo kiekvienas 
po 5 litus Vilniaus neturtin
giesiems šelpti, nors jie ir 
patys iš savo už parduotus 
laikraščius surinktų centų 
turi išlaikyti dažniausiai vi
są savo šeimą — tėvus ir 
mažesniuosius.

Kaune statomos moky
klos Ugniagesių gatvėje dar
bininkai surinko savo tarpe 
54 litus Vilniaus reikalams 
ir sykiu priėmė rezoliuciją, 
kviesdami ir kitus, ypač 
tuos, kurie daugiau uždirba, 
sušelpti vargstančius brolius 
ir pasmerkdami „visus tuos, 
kurie šiuo sunkiu mūsų tau
tai metu knisa mūsų valsty
bės pamatus, o ypač trockis- 
tus, kurie labiausiai darbi
ninkus išnaudoja ir kartu 
dedasi jų globėjais”.

Tarptautinis žydų pagal
bos komitetas sudarė planą 
įsteigti visai naują žydų ko
loniją Etiopijoje, prie vieno 
ežero; ten norima pastatyti 
miestą, kuriame išimtinai 
gyventų tik žydai. Tokio 
miesto statyba kaštuosianti 
50 milijonų dolerių. Dabar 
jau keliama ši suma pasko
los keliu, atsikreipiant į viso 
pasaulio žydus. Atsiųstas 
laiškas ir prezidentui Roose- 
veltui, prašant jo pagalbos 
šiam žydų reikalui paremti.

Bankietas ir Šokiai
Sekmad., Lapkričio - Nov. 26, ’39

Columlms Club Salėje
1 Prospect Park West Brooklyn, N. Y.

Mes, lietuviai, per devy
niolika metų dainavom: 
„Mes be Vilniaus nenurim
sim!” Šių žodžių autorius 
poetas ir dramaturgas Pet
ras Vaičiūnas, kai praėjusį 
mėnesį buvo atgautas Vil
nius, iškėlė kitą stiprų ir 
šiam momentui pritaikintą 
šūkį: „Ir su Vilnium nenu- 
risim!” Šis šūkis įdėtas į jo 
naują eilėraštį.

Vilnių atgavusi tauta ne
galės nurimti, nes viena — 
toli gražu dar ne visos Lie
tuvai priklausančios terito
rijos grįžo, kita — jis at
gautas ypatingose sąlygose, 
tokiu laiku, kuomet Europo
je eina karas, kuomet tiek 
netikrumų ir pavojų. Mūsų 
tautai šiandien nurimti reik
štų išsistatyti save į pavojų 
būti sutriuškintai, netekti 
brangiausio turto — laisvės, 
už kurią tiek dirbta, tiek ko
vota, tiek daug geriausių 
tautos sūnų kraujo pralieta, 
tiek daug galvelių paguldy
ta... Nurimti ir nedirbti šiuo 
momentu reikštų nebūti ver
tais sunkiai iškovotos lais
vės ir nepriklausomybės, pa
niekinti gražiausias tautos 
pastangas, pasiduoti rezig
nacijai ir 
mindžioti 
žemelę...

Ne, to 
sim, nepasiduosim, nerezig- 
nuosim! Nebūsime niekinto
jais tautos darbų, jos lai
mėjimų! Nebūsime nei išda
vikais, nei bailiais! Darbu ir 
aukomis parodysime ištiki
mybę savo tautai ir jos va
dų, - kovotojų, darbininkų 
nuopelnams ir ligšioliniams 
laimėjimams! Darbu ir au
komis sušelpsime kiekvieną 
suvargusį ir pašalpos reika
lingą Vilniaus krašto gyven
toją! Darbu ir aukomis at
statysime atgautąją sostinę 
ir tuo pačiu būdu ją sulietu
vinsime! Darbu ir aukomis 
užtikrinsime, kad tauta lai
mingai pergyventų visas 
krizes ir nublokštų į šalį ją 
supančius pavojus! Darbu ir 
aukomis padėsime savo bro
liams Tėvynėje sėkmingai 
išsaugoti tai, kas yra bran
giausia už viską — laisvę ir 
nepriklausomybę!

Tautiečiai, šie žodžiai ne
tuščiomis yra rašomi. Per- 
skaitykinąe juos su tam tik
ru susidomėjimu ir perduo
kime juos kitiems savo bro
liams ir sesutėms, kuriems 
mažiau težinomos arba ma
žiau suprantamos šiandieni
nės lietuvių pareigos ir, gal 
būt, negirdimas Lietuvos 
šauksmas visų savo vaikų, 
be išimties, į talką, į darbą 
tuoj, dabar, padėti vesti di
dįjį atgautojo Vilniaus šel
pimo ir atstatymo darbą. 
Kiekvienas lietuvis turi pri
sidėti ir darbu ir auka tau
tos laimėjimą padaryti ir 
pilnu ir užtikrintu.

Reikia pripažinti, kad lig 
šiol toli gražu ne visi lietu
viai pilnai suprato momento 

begalinę svarbą ir tik maža 
dalelė savo šventą tautinę 
pareigą atliko; toli gražu 
dar ne visos kolonijos su
rengė prakalbas ir aukomis 
prisidėjo prie didžiojo rei
kalo. Subruskime!

Praėjusią savaitę Vilniaus 
krašto reikalams per ALRK. 
Federaciją gautos šios au
kos:

Brooklyn, N. Y., Fed. ap
skritis — $143.00;

Chicago, Ill., Fed. apskr. 
— $48.37;

Pittsburgh, Pa., Fed. 
skritis — $25.00.

Viso su vajaus metu 
skelbtomis aukomis lig 
šiam tikslui per Federaciją 
įėjo $1,605.30.

Tad —
„Ženkim žygin, broliai,

sesės,
Neškim Vilniui viską, 

viską!”
Leonardas Šimutis,

Federacijos Sekr., 
2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PIRKITE RAKANDUSDABAR
Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo

mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus, „Stu
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Lie. No. L886

Tel. STagg 2-4409

Kaunas. — Atsižvelgiant 
į tai, kad paskutiniuoju lai
ku pabrango kai kurie reika
lingiausi maisto dalykai, vi
daus reikalų ministerija su
sirūpino, kad tai neatsiliep
tų gaunančių mažesnius at
lyginimus pramonės darbi
ninkų būklei. Ministerija, 
dalyvaujant įvairių vadybų 
atstovams, svarsto bendrą 
maitinimo klausimą, o kol 
tas klausimas bus sutvarky
tas, tuo tarpu nusistatyta 
pakelti atlyginimą visų tų 
pramonės įmonių darbinin
kų, kurie gauna žemiau nu
rodytas mormas. Tie darbi
ninkai, kurie dabar uždirba 
iki 4 litų per dieną, gaus 15 
procentų papildomo atlygi
nimo, uždirbą nuo 4 lt. iki 5 
lt. — 10 proc. ir nuo 5 lt. iki 
7 lt. — 5 proc. Didesnių nor
mų kaip 7 lt. šitas nutari
mas neliečia.

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU- £
ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

greičiausiai steigti savo 
sandėlius, iš kurių bus aprū
pinami vartojimo prekėmis 
miesto ir krašto kooperaty
vai. „Maisto” b-vė taip pat 
žada Vilniuje tuojau įsteig
ti apie 15 krautuvių, iš ku
rių būtų aprūpinami įvairūs 
miesto rajonai mėsos pro
duktais. Be to, prie geležin
kelių stočių ir kitose pato
gesnėse susisiekimui vietose 
steigs gyvulių supirkimo 
punktus, kuriuose vilniečiai 
ūkininkai galės parduoti sa
vo gyvulių prieauglį tvirto
mis kainomis.

Be to, patiriama, kad ir 
privačios stambiosios firmos 
rengiasi Vilniuje atidaryti 
savo skyrius. Apskritai, ver
slininkai ir biznieriai Vil
niaus prisijungimo proga 
turi pasiruošę įvairių planų.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininku

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica B. Valantiejua 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Šią savaitę vokiečių laik
raščiai paskelbė žinias apie 
dabartinį Vokietijos plotą ir 
gyventojų skaičių. Vokieti
jos plotas dabar siekiąs 
316,000 kvadratinių mylių 
su 108 mil. 500 tūkst. gyven
tojų. Iš karo su Lenkija Vo
kietija laimėjo 70,000 kv. 
mylių plotą su 21 mil. gy
ventojų.

Ką Daryti Kada 
Turite Slogą...

Pirmutinis dalykas, turint slogą, rei
kia nueiti pas savo daktarą. ISgydytl 
slogą yra jūsų daktaro reikalas. Dak
taras pats pasakys, kada Jūsų kūno 
atsparumas yra geras ir jūs nepagau- 
nate tadp greit slogos.
Laikantis "reguliariai” yra vienas 1S 
būdų padėti Išlaikyti kūno atsparumą! 
Prižiūrėk savo įpročius! Kada jūs Jau
sitės reikalingi lluosuotojo — vartoki
te atsakingą Ex-Lax! Ex-Lax yra švel
nus, bet tinkamai veikiantis. Jis pa- 
liuosuoja jūsų vidurius legvai, pato
giai... be Įsitempimo arba nemalonumo.
Geriausias iš visų, Ex-Lax yra malo
nus priimti. Jis gardus kaip šokoladas. 
Ex-Lax yra geras Jaunuoliams, kaip ir 
suaugusiems taip pat. Visose vaistinėse 
po 10c. j 25c.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
AT8I8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik- vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidomėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite origlnallo Ex-Lax.

GYDO be peilio, be 
vaistų ir be chemi" 
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios ilgos yra/g 
gydomos: vyrų, mo-'® 
terų ir - vaikų. Pa
tarimai veltui 
TAJ ANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
• Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. S H ALIN S

(Šalinskas)

Vegtie E. Davii,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves 
-----  $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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Sv. Jurgio Par. Jubiliejaus Minėjimas
Parapijos vakarienė

Parapijos bažnyčios pa
statymo 25 metų sukakčiai 
paminėti bankietas įvyks 
lapkričio 26 d., sekmad., 6 
vai. vak., puikiame Colum
bus Club (Kolumbo Vyčių) 
viešbutyje, Prospect Park 
West, Brooklyne, prie pat 
Prospect parko vartų, So. 
Brooklyne, ir prie kurio pa
togiausia privažiuoti Van
derbilt gatvekariu, kuris su
stoja prie pat viešbučio du
rų. Flushing ir Graham Ave. 
gatvekariu reikia važiuoti 
ligi Navy St., kur prasideda 
Flushing Ave. ir čia mainy
tis į Vanderbilt karą. Pože
miniu traukiniu arčiausia 
privažiuoti Interboro (Se
venth Ave.) ir išlipt Pro
spect Park stotyje. South 
Brooklyno gyventojai gali 
pėsti ateiti. Vieta didelė, 
puošni ir patogi. Talpina 
apie 3000 publikos. Šioje 
vietoje buvo vyskupų Matu
lionio ir Reinio priimtuvės.

Į šį parapijos bankietą 
turėtų atsilankyt ne tik šv. 
Jurgio parapijiečiai, bet vi
sa plačioji Brooklyno lietu
vių visuomenė, ypač jauni
mas, kuris turės puikios pro
gos puikiai praleisti laiką, 
prie gero J. Navicko padi
dinto orkestro. Taip pat 
gaus dovanai kiekvienas at- 
silankiusis puikiai išleistą 
parapijos istorijos knygą. 
Bilietai į šią retą puotą la
bai prieinami, tik $2.00. 
Vien tik šokiams (be val- 

. gio) 75 c. Tad ir jaunimas 
neturėtų praleisti šios pro
gos. Pageidaujama baliniai 
rūbai, bet gali rengtis, kaip 
kam patinka.

Parapijos choras išpildys 
dainų programą.

Bilietus reikia įsigyti iki 
lapkr. 20 d. Tik šokiams bi
lietai bus galima gauti ir 
prie durų.

Prašoma publikos nesivė- 
lint, nes vakarienė prasidės 
nuskirtu laiku.

Laukiama gausingo visų 
atsilankymo. S.

Jaunimo organizacija

Šio mėn. 5 d. įsteigta C.Y. 
A. — jaunimo organizacija; 
ią įsteigė mūsų darbštus vi
karas kun. V. Masiulis. Į 
naują organizaciją prisirašė 
ir iš tolimesnių vietų para
pijos jaunimas.

Kurie dar neprisirašę, pa
skubėkit. Susirinkimai kiek
vieną pirmadienį 8 vai. vak., 
parapijos salėje.

Choras didėja

Paskutiniu laiku gerokai 
padidėjo par. choras, ypač 
vyrais. Laukiama dar dau
giau merginų ir vaikinų. 
Choro pratybos kiekvieną 
penktadienį, 8 vai. vak.

Laimėjimai
Karts nuo karto mūsų pa- 

rap. įvyksta laimėjimų — 
žaidimų vakarai. Pereitą 
sekmadienį buvo prisirinkę 
vidutiniai. Duodama įvairių 
dovanų.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Lapkričio 23 d. parapijie
čiai susirinks į bazarą pra
leisti smagiai laiką ir pagel
bėti parapijai mažinti jos 
nuosavybės skolas.

Šis bazaras — karnavalas 
bus ypatingas. Jis bus trum
pas, bet įdomus lankyto
jams gražiomis dovanomis. 
Bus piniginių dovanų už 
įžangos mokestį — 10 c.

Šv. Vardo draugija baza- 
rui paskyrė 50 dol. auką. Ki
tos draugijos ir neatsilieka, 
lenktyniuoja gelbėdamos pa
rapijai. Bazaras tęsis 23, 24, 
25 ir 26 dienomis. Kiekvieną 
vakarą bus žaidimai, šokiai 
ir kiti įvairumai.

Tikimasi susilaukti ir iš 
kitų parapijų parėmimo, nes 
tuo metu nei viena Brookly
no ir apylinkės parapijų ne
turės jokių parengimų.

Jaunuoliai pradėjo organi
zuoti orkestrą. Gautas iš 
miesto mokytojas ir vadas; 
kiekvieną ketvirtadienio va
karą jaunuomenė, norinti iš
mokti muzikos, lankosi pa
rapijos salėn. Visi jaunuo
liai, turį norą groti, kviečia
mi ateiti ketvirtadienio va
karais.

Šv. Vardo draugijos ba
lius bus gruodžio 1 d.; tai 
dar ne adventas. Draugija 
savo parengimuose labai 
maloniai sutinka savo sve
čius ir juos vaišina dykai, 
ko iki šiol nė viena draugija 
taip nedaro. Nepamirškite, 
kad gruodžio 1 d. bus dar 
šokių diena; įžanga tik 25 c. 
Lauksime!

Sodaliečių ir visų parapi
jos mergaičių bendra Komu
nija bus šį sekmadienį, 9 v. 
mišių metu. Visos mergaitėj 
kviečiamos dalyvauti.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimus nutarta turėti 
penktadienį prieš antrą 
kiekvieno mėnesio sekma
dienį, 8 vai. vak. Susirinki
muose bus paskaitos, juda
mieji paveikslai, pasikalbėji
mai ir, pagal norą, pasivaiši- 
nimai. Sekantis šv. Vardo 
draugijos sus-mas įvyks 
gruodžio 8 d. 8 vai. vak. Vi
si vyrai atsiminkite.

Jaunuoliai savo krepšinį 
pradės lapkričio 22 d., tre
čiadienį, McCaddin salėje. 
Bus ta pati tvarka, kaip per-

Angelų Karalienes Parapijos

Bazaras - Karnavalas
Lapkričio-Nov. 23-27 d. 1939

PARAPIJOS SALĖJE 
Kampas So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

ŽAIDIMAI, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI IR

KITOKĮ PASILINKSMINIMAI

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti kiekvieną 
dieną.

Kviečia RENGĖJAI

ŠTAI K
Tūkstantis lauki 
Neužmirštamas i 
Tikra pažiba.
Tobulybe siektir 
Kuklumo darbai

nai. Sekmadieniams gauta 
Transfiguration salė, Marcy 
Ave. ir Hooper St., Brookly
ne.

Sekmadieniais 8 vai. ryte 
mišių laikas pakeistas. Vie
toje 8 vai. bus 8:15 vai. Čia 
primenama šv. Vardo drau
gijos nariams, kad ateity 
bendra Komunija bus ne 9 
vai., bet 8:15 vai. mišių me
tu.

Lapkričio 10 d. įvyko Mo
terų S-gos 24 kp. linksmas 
ir sėkmingas bulvių — sil
kių balius. Atsilankė daug 
dalyvių. Visa publika tikrai 
buvo pavaišinta. Svečių bu
vo ir iš Newarko. Kun. Alek- 
siūnas ir kun. Laurynaitis 
taipgi atsilankė. Buvo maty
ti ir atstovų iš „Amerikos” 
štabo — D. J. Averka ir V. 
Žalnieraitis.

Varg. P. A. Dulkės gabiai 
išlavinti vaikučiai (Bernar
das, Povilas, Silvestras ir 
Onutė) kartu su Onute Pan- 
kevičiūte ir Genovaite Stan- 
čaityte gražiai pašoko pen
kis šokius. Lietuvišką „Jon
kelį” pašoko parapijos cho
ristės su vaikinais.

Turėjome ir dovanų. 5 dol. 
laimėjo Repinskienė, 3 dol. 
— velionė a. a. Majauskie- 
nė (už jos vėlę užprašytos 
mišios), 2 dol. laimėjo A. Ki- 
zienė. Saldainių dėžė teko 
Šabūnienei.

24 kp. dėkoja visiems da
lyviams, darbininkams, pro
gramos išpildytojams, o 
ypač „Amerikai” už paramą.

Narė.

NEW YORK, N. Y.

— Šį šeštadienį, lapkr. 18 
d., piliečių klubo salėje, 780 
E. 150 St., Bronxe, įvyks šv. 
Izdoriaus dr-jos vakarienė.

— Sekmadienį, lapkr. 19 
d., 7 vai. vak. Aušros Vartų 
par. salėje, šv. Kryžiaus dr- 
ja turės savo didelį balių. 
Visi prašomi atsilankyti.

Gros V. Markūno orkes
tras. Įžangos dovana paskir
tas kalakutas. Bilietas 50 c. 
— Sekantis dr-jos sus-mas 
bus gruodžio 9 d., 8 vai. 
vak., par. salėje.

— Patriotingi lietuviai rū
pinasi suruošti bendrą drau
gijų pramogą, kurios pelnas 
eitų Vilniaus krašto reika
lams. Tikimasi, kad draugi
jos mielai pritars.

MASPETHO ŽINIOS

— Lapkr. 15 d. CYA. su
sirinkime adv. Jos. Swords 
kalbėjo apie propagandą.

— Sunkiai serga Bon. Ma- 
žonas. Guli Wyckoff Heights 
ligoninėje. St. Charles ligo
ninėje yra Karpavičių sūne
lis Antanukas.

— Šiandien krepšininkai 
pradeda sezoną su Paretti 
komanda Klasčiaus salėje. 
Mūsiškiai stengsis ir šiemet 
paimti North Shore - čempio
natą.

— Praeitame susirinkime 
šv. Vardo draugija nutarė 
septintą metinį balių turėti 
sausio 7 d.

— Šį sekmadienį 2 vai. p. 
p. susituoks Ona Neikūnaitė 
su Henry Mack.

— Praeitą penktadienį 
Altoriaus vaikai krepšinin
kai laimėjo prieš Flushing 
Trylons 25:13; Vagabonds 
laimėjo prieš Cleveland 
Stars 17:16; Transfigura
tion C.C. laimėjo prieš Fine 
and Dandy Club 40:36.

— Nauji Maspetho para
pijiečiai, pakrikštyti lapkr. 
19 d.: Roger-John, sūnus 
Fredriko ir Cathleen Koferl 
ir Edward-Herbert, sūnus 
Edvardo ir Stasės Hagan.

— Sąjungiečių 30 kp. mė
nesiniai susirinkimai įvyks 
ne trečiadieniais, bet kiek
vieno mėnesio pirmą ketvir
tadienį.

— Į „Amerikos” bazaro 
komisiją sąjungietės išrinko 
Skarulienę ir Gražulienę.

— Serga sąjungiečių ižd. 
O. Juočienė; dabar yra New 
Yorko ligoninėje, East 68 
St. Sąjungietės linki jai ko 
veikiausiai pasveikti, o šei
mai reiškia užuojautos.

— Sport. P. Lubinas su 
žmona jau netoli Kaliforni
jos; pakeliui aplankė seseris 
pranciškones Pittsburghe. 
Savo laiške dėkoja kun. Bal- 
kūnui ir Petruliams už ma
lonų priėmimą.

— Šv. Vardo dr-jos sus
inai bus ketvirtadieniais po 
pirmo sekmadienio. Bendra 
Komunija antrą mėnesio 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu. Visi vyrai kviečiami. 
Nauju fin. sekr. išrinktas A. 
Rabikauskas. Į „Amerikos” 
bazaro komisiją išrinkta P. 
Kubilius ir J. Laurynaitis.

GREAT NECK, L. I.

Stasio ir Onos Lažaunin- 
kų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties minėjimo 
vakarienės lapkr. 4 d. svotu 
buvo St. Ragelis iš Elizabe- 
tho, o svočia Ag. Maksima- 
vičienė iš Brooklyno. Svečių 
buvo iš Scrantono, Brookly
no, Maspetho. Port Washing- 
tono. Pasakvta daug kalbų. 
Visus džiugino kun. J. Bal- 
kūno atsilankymas ir sveiki
nimas. Dalyvių buvo apie 
150. Daug pasidarbavo La- 
žaunikų vaikai: Ona, Nellie, 
Marija ir Albertas.

Buvęs.

Vyčių sus-me tartasi pri
sidėti prie N. Y. ir N. J. 
apskrities šokių, kurie įvyko 
pereitą šeštadienį. Iš Great 
Necko buvo 10 dalyvių. Vy
tė Zorskytė atstovavo Great 
Necko merginoms.

Kitą mėnesį Vyčių susi
rinkime bus renkamas nau
jas pirmininkas. Gerai žino
mas veikėjas, A. Vasiliaus
kas, jau pirmininkavęs 4 
metus, atsisako. Jis turi 
daug kito darbo; svarbiau
sia, atsisakė todėl, kad ki
tam būtų geresnė proga at
likti pirmininko pareigas. 
Nominuoti 2 kandidatai — 
Marija Rusaitė ir Jonas Žor- 
skis. Nariai turi vieną mė
nesį apsvarstyti, katrą pasi
rinkti.

Vyčiai nutarė paminėti 
savo organizacijos įsteigėjo 
Mykolo A. Norkūno gimta
dienį — gruodžio 1 d. šiemet 
jam sukanka 70 metų.

Lapkričio 25 d. įvyks Fe
deracijos rengiama arbatėlė.

Vietinis.

„PASAULIS BE MOTERŲ”

gi pinigų kaip ir nėra. New 
Yorko valstybės piliečiai rei
kalauja, kad būtų sušaukta 
valstybės atstovų nepapras
ta tam reikalui sesija. Dau
gelis piliečių pasipiktinę gu
bernatoriaus Lehman sušau
kimu valstybės atstovų spe
cialaus posėdžio, kad vienas

tarpu nepaisoma kitų svar
bių reikalų.

Fred Stella, barzdaskutis, 
aną dieną Belporte surado 
gyvą geležinę varlę, kurios 
kauše buvo pažymėta 1907 
m. ir keletas raidžių.

apkaltintas teisėjas būtų | Pirkite pas tuos, kurie 
pašalintas iš vietos, kai tuo skelbiasi AMERIKOJE.
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Rūpinies gauti gražių lietuviškų kalėdinių atviru

čių? Mes jų turime. Įvairiausių.

Kalėdines atvirutes
Galima specialiai užsisakyti su savo parašu ir lin

kėjimais. Tai būtų naujybė Jūsų draugams, gavus 

tokį kalėdinį pasveikinimą.

Kreipkitės:

’’Amerikos” Administracija
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-7177

ill BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK 
į j 161 No. 6th Street

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
j. 4302 Flatlands Avenue

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Ir pagal sutarti
Tel. NAvarre 8-1919

DR. A. PETRIKĄ
i Iii; (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 Bo. 4th Street

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

K
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Padėkos Dienos O O Tį 11T v Thanksgiving
Išvakarių A II JĮ Į ĮJ J Costume Ball

Gros ESQUIRES ORKESTRAS, dalyvaujant Jennie Shine

Apreiškimo Par. Auditoriume
NO. 5 ir HAVEMEYER G. BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 8:30 vai vak. Bilietas S0 centų

Sekmadienį, lapkričio 12 
d., piliečių klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne, ope
retės choro dalyviai suvai
dins 2 veiksmų komediją 
„Pasaulis be moterų”. Miš
rus choras, vyrų ir merginų 
grupės ir solistai padainuos 
gražių dainų. Komediją vai
dins prityrę scenos mėgėjai. 
Operetės chorą moko Viole
ta Tamkiūtė. Savo parengi
me choras ir grupės prisi
rengę daug ir gražių daine
lių padainuoti. Vaidinimo 
pradžia 5 vai. popiet. Po 
programos bus šokiai. Įžan
ga pigi. Rep.

SVEIKATOS PRAKALBOS

„Sveikatos Kultūros Dr- 
ja” lapkričio 17 d. 7:30 vai. 
vak. Mikalausko salėje, 3249 
Atlantic Ave., East New 
Yorke, rengia prakalbas apie 
sveikatą; kalbės P. Baltrė- 
nas, J. W. Tamsonas ir Ch. 
Labanas (akinių specialis
tas). Bus aiškinama, kaip 
palaikyti akis sveikas, kaip 
apsisaugoti nuo peršalimo ir 
t.t. Prakalbos bus paįvairin
tos paveikslais. R.E.D.K.

Didysis New Yorkas susi
rūpinęs ateities miesto dar
bininkų reikalu. Įstatymu 
numatyta, kad miesto darbi
ninkams, išdirbusiems tam 
tikrą laiką, būtų mokama 
pensija. Kai kurie darbinin
kai į pensijos fondą arba 
moka mažą dalį savo algos 
arba visai nieko nemoka. 
Ateinančiais metais jau pra
sidės pensijų reikalavimai,

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos. ALUS 15 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK ITB8:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikels į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite j naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SPECIAL

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė,

3 metų senumo, 90 proof A Q(J
Kvorta---------------------W •
Pint----------------------------- $1.07

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

REPUBLIC LIQUOR STORE 
415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

Tiek daug kalba 
ma, garsiai dėklą 
pakuždomis šnibžd 
nimo reikalais, jo 
j lietuviškas orga 
Deja, daug yra pr 
sinių progų, kurios 
išnaudotos.

Connecticut vals' 
septinti metai ve 
lietuvių katalikų 
draugijas jungiant: 
turinti per 1,000 n 
vienam svarbiau: 
kun. Ed. Gradecki 
ir rūpi šį tūkstant 
šių jaunuolių įjunj 
liku Susivienijim 
mas šiam reikal 
teiktas, dirva pai 
kia tik centro ei 
skubaus žygio. N 
rašinėjimas, bet 
šių. Jaunimas kl 
Susivienijimo d 
jiems neatidaroi

Tūkstantis lai 
vienijimui sum 
bent vienai savi 
kurs turėtų tik i 
keleris metus sti 
dintą augalą. Ka 
lyką suprasti?

Vilniaus krašti 
paramos reikalu 
judėjimas; kad 
aukojama, bet s 
atjaučiama. Bet 
milžiniškos reik 
reikia budriai rū] 
vo spaudos išlail 
lais. Jei spaudą p 
ti „savo keliu”, 
latiniu tobulinim 
sime, jei leisime 
sti, kas žadins n 
le tautai, kas jun 
džiusius plačioje 
kvies draugėn 
dirbti?

Ypač lietuviai 
turėtų gyviau 
domėtis savo spj 
nimu, jos klestėj 
me atviri, pasisal 
katalikų spauda 
mo būtenybė. N 
vaizduoti susipr: 
liko, neremiančii 
tančio katalikišk 
Čia reiktų visiei 
dies laikyti nese 
ninke” kun. E 
ciaus parašyti ž

„Katalikiškos 
mimas... — stam 
mūsų pareiga, ka 
kymas Mišių, klai 
mokslų, atlikimą 
Dės. Ne vienas P( 
ra taip mus įpare 
nereikia pamiršti”

Nors šioje skilty 
tą jau minėta, bet 
ta priminti, kad ai 
lietuvių kultūrinio 
tikra pažiba yra d 
niai žurnalai — 
Žodis” ir „šv. 1 
Akademijos Aidai” 
nimo žurnalai, abu 
prirašomi tik lietu'

Daugeliui ir idej 
tuvių amerikiečių a 
ąmoninga užsispyi 
kytis įsitikinimo e: 
5imą tik grynai 4 
keliu, tik lietuvių k 
*r tai ne idealas, v 
fe sunkių pastai 
fenai ir neduodi 
Ropiamų vaisių? 
keliu gali bet kas ei

Jaunieji lietuviai 
iečiai turėtų supt 
isos pastangos išla 
nvių kalbą jauni 
Fty yra šviesiausi 

Rtyti lietuvį ai 
fenuolį sąmoningi 
togumi. čia labai 
has „Studentų žod 
ričio laidoj vieno


